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الاثيم!الاثعأالل!بس!

المركزكلمة

التاريخفيدراسةالعريى،الخليجمنطقةفيالتبشيركتابإصداريأتي

وذلكجديدةطبعةفيالتميميعبدالمالكللدكتوروالسياسىالاجتماعي

أهلمنأحدينكرهلاجهدأمؤلفهفيهبذلالذيالكتابلهذاالقصوىللأهمية

كيفتعالجعديدةفصولأيتضمنالذيالكتابهذاإن.والمختصينالعلم

البعثاتطريقعنالعرييةالجزيرةشبهإلىالتسللالغريىالفكرحاول

المنطقة.لسكانوالتعليميةالصحيةالخدماتوتقديمالتنصيرية

العسكريةالوسانلدومأتسبقكانتالوسائلهذهأنأحدعلىيخفىولا

فكان،الأماكنهذهعلىالهيمنةعندالدولهذهتستخدمهاكانتالتي

المؤسساتلهاوأقامواالغرييونسلكهاالتيالوسانلإحدىهوالتبننمير

سياسية.لأغراضواستخدمتهااستغلتهاولكنهادينيةلأغراضالتنصيرية

ولهالكوبت،جامعةفيالتاريخأستاذ،التميميالمالكعبدوالدكتور

الوتانقاستنطاقىعلىدأيخواالذينالجادينالمؤرخينبينطيبةسمعة

.المتميزةبحوثهفيواستخدامها

الباحثينمنليأملفإنهالقراء،يدممطبينالكتابهذايضعإذوالمركز

التيالاصداراتإخراجفيالتميمىالدكتوربدأهالذيالنهجيكملواأنالاخرين

خاصبشكلالعرييالخليجودولعامبشكلالعرييةالجزيرةشؤونتعالج

الباحث.جمعهاالتيالملاحقمنوالاستفادة

التوفيقوليواللة

النابودةمعملىحسق.د

المركزمدير
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بوسائلىالعرييمجتمعناالىالامبرياليالغرييالفكرتسلللقد

الدولأنظاراتجهتأنمنذأيطويلةزمنيةولفترةهتعددة

العريي.وطنناعلىللسيطرةالاستعمارية

العسكريةالسيطرةعلىسابقاكانالتغلغلمنالنوعوهذا

لها.بمواكبتهوأستمرارهلوجودهاهعاضداثملهاممهدأوالسياسية

القابليةايجادهويزالولاكانالنشاطلهذاالامبرياليالهدفان

وتدجينهمالناسوترويضسياساتهبقبولالعرييالشعبلدى

وأقصروتضحيةصعوبةبأقلسهلةأرضعلىأهدافهيحققبحيث

بلالدينيفقطليس-الشاملبمعناهالتبشيركانلقد.طريق

سلكهاالتيالوسائلاحدى-الامبرياليةالغرييةللثقافةالتبشير

ولكنهادينيةلاغراضالتبشيريةالمؤسساتلهاوأقامواالغرييون

سياسية.لاغراضواستخدمتاستغلتماسرعان

تتسابقالغرييةالامبرياليةالقوىفيهكانتالذيالوقتفيإنه

التاسعالقرنفيالعرييالخليجمنطقةعلىللسيطرةوتتنافس

والتحالفلمواكبتهايتهيأالمسيحيالتبشيريالنشاطكانعشر

معها.

هذهفيالفعليالتنفيذدورالتبشيريةالارسالياتخططتأخذولم

ولقد.العشرينوالقرنعشرالتاسعالقرننهايةفيإلاالمنطقة

انسانيةخدماتبهاتقدموسائلطريقعنسلميانشاطاتهاتركزت

السيطرةوبوجود،الثقافيتأثيرهاخلالهامنوتمارسللمواطنين

المظلةبأنهايشعرونالمبشرونكانالمنطقةهذهعلىالغريية

تناقضايرونالمبشرينأوائليكنولملنشاطاتهموالحاميةالواقية
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الطرفينبينالتعاونكانحيثالاستعماريةالقوىويينبينهم

.الأحيانأكثرفيطبيعيأ

فعليأالغرييةالسيطرةمعالمنطقةفيالتبشيريالنشاطبدالقد

ناكمابعدها،المحدودالتأثيربعضلهكانطنبانتهائهاوانتهى

البروتستانتيةكلانتهذهبياهذهالتبشيريةالارسالياتنوعية

بريطانيامنكلىكونمعتنسجموالتيوالامريكيةالبريطانية

الأولى.بالدرجةبروتستانتيةدولة،المتحدةوالولايات

كيف:هيعنهاالاجابةالدراسةهذهستحاولىالتيالاسئلةإن

هىماثماتبعتهاالتيالوسانلىهيوماالمؤسساتهذهقامت

فىالتبشيريالعملىفشلىولماذا،للمبشرينالسياسيالنشاططبيعة

قضاياعلىالاولالفصلفيلمرورناالقراءوليعذرنا؟المنطقةهذه

التيالاساسيةقضيتناليستفهيسريعأ،مروزاهامةتاريخية

والدوافعال!وفالىللتعرفمنهابدلاخلفيةولكنهانعالجها

المنطقة.هذهفيالتبشيرإيللعمل
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الأولالفصل

العربيةالجزيرةشبهفيالمسيحية

المنطقةهذهفيللتبشيرالمبشروناليهايستندكانالتىالمبرراتمن

متأثرةالاسلامقبلالأياممنيومفيكانتالعربيةالجزيرةشبهأن

القرآنفيالمسيحمكانةفيرأواكمااليها،اعادتهاويجببالمسيحية

الأهميةمنلذا،بالمسيحيةالمسلمينالعربلاقناعومدخلاوسيلة

مكانةهيوما،بالمسيحيةالمنطقةتأثرتمدىأيالىنبحثأنبمكان

الحاضر.وقتناحتىالتبشيريةالمحاولاتوطبيعةالقرآنفيالمسيح

هذهسكانفيتاثيرللمسيحيةكانأنهتاريخيأبهاالمسفمالاهورمن

تمكيفهو،نفسهيطرحالذيوالسوال.وبعدهالاسلامظهورقبلالمنطقة

به؟أحاطتالتىالظروفهيوماالاتصالهذا

العريية:والجؤيرةبولسالقديس-ا

مثارأالعربيةالجزيرةوشعبالمسيحيةبينالأولالاتصاليزاللا

القليل.سوىالهامالحدثهذاعنتذكرلاالتاريخيةوالمصادر،للجدل

دخلتقدالمسيحيةإنالقولةالى(WrightThorns)تومسرايتويذهب

بهذهأقامالذيبولسالقديسيديعلىالأولىللمرةالعربيةالبلاد

تقدماأحرزتقدالمسيحيةأنتومسويرى.دمشقالىعادثمالبلاد

)1(.يديهعلى

كما-نفسهبولسالقديسأن،الإنجيلفيوردفقدهذا،الى!اضافة

العربيةالبلادإلىذهبقد-Galatians)للخلقدونيين(رسالتهمنيظهر

)3(.دمشقالىبعدهاوعاد
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الىتومسوامثمارة،العربيةللبلادبولسالقديسريارةمنويالرغم

منيكونيكادبل،الصعبمنف!نه،الزيارةهذهأحرزتهالذيالتقدم

علىالعربيةالجريرةدخلتقدالمسيحيةكانتإذامااثباتالمستحيل

أ!شارالتىالمنطقةف!نشيء،كلوقبلفأولالا.أمبولسالقديسيدي

فقدجغرافيا.تحديدهايصعبالعربيةالبلادباسمبولسالقديساليها

العربية.البلادزيارهبعددمشقالىعادأنهذكر

الآتية:هيالخلافونقطة

الجغرافي؟بالمعنىالعربيةبالبلادبولسالقديسيعنيهالذيما

تحديدأوتعريففيأخفقتقدالمسيحيةالمصادرأنالحظسوءومن

بزيارتها.بولسالقديسقامالتيالعربيةالبلاد

كانواوقدذلكهنمتأكدينيكونوالمالمسيحيينالكتابأنوالحقيقة

العرييةالجزيرةشبهوبينالعرببهلادعادةيعرفكانمابينيخلطون

الجريرةيعرف-المثالسبيلعلى-(Stom)فستورم.الضيقبمعناها

تكونانجداالمحتملومن.الكبرىالتوراةبلاداحدىإنها:بقولهالعريية

لشبهالشماليةالمناطقهيبولسالقديسزارهاالتىالعربيةالبلاد

يقطنونها.العربكانوالتىسوريافيالواقعةالعربيةالجزيرة

حقابهابشرأوالمسيحيةبولسالقديسأدخلهلهو:الثانيوالسؤال

العربية؟الجزيرةشمالفيالقاطنينالعرببينبأخرىأوبطريقة

الدلائلجميعولكن.الوضوحالىتفتقرايضاالسؤالهذاعنوالإجابة

Richardبلريتشاردانتهىوقد.العكسالىتشير Bellطبيعةانإلى

غيرأيضامدتهاأنكما،الوضوحإلىتفتقرذاتهابولسالقديسزيارة

قال:حيثالزيارةبطوليتعلوفيماهامبتفسير"بل"قاموقد.واضحة

اقامتهمدةالىتش!رلابولسالقديسيذكرهاالتيالثلاثالسنوات"إن
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اعتناقهبينانقضتالتيالمدةالىتشيرولكنها،العربيةالبلادفى

،،)3(.دمشقفيالنشاطمنفترةذلكفىبماالقدسالىوذهابهللمسيحية

زيارةأنالىتشير(،بل"استخلصهاالتيالنتائجأنيتضحهناومن

هذاوعلى،تبشيرينشاطبأيقيامهعلىدليلاتعتبرلابولسالقديس

.العرببينالمسيحيةنشرإلىتهدفتكنلمالزيارةف!ن

الطبيعةتوضيحالىترصيكانتبولسالقديسزيارةأن"بل،،ويرى

)4(.المقبلةسياستهتحديدوالىالدينيةلمعتقداتهالمستقلة

للقديسأثرأيتحديدعلىتساعدمحددةمؤشراتأيةهناكوليس

العريية.البلادمنبزيارتهقامالذيالجزءذلكفيبولس

ف!نناالاعتبار،بعين"بل((استخلصهاالتىالنتيجةالىنظرناواذا

نشاطبأيبولسالقديسقياماحتمالننفيأنأساسهاعلىنستطيع

.تبشيري

جاءتبولسالقديسزيارةانهيالمؤكدةالحقيقةفانحالايةوعلى

مشاركتهاحتمالذلكمعننفياننستطيعلاولكننا،للمسيحيةاعتناقهبعد

ذلكأهاليبعضمعوالمسيحيةالمسيحالسيدعنيحملهاالتيالأفكارفي

وهكذا.انكارهويصعبومقبولقويالاحتمالفهذا،العربيةالبلادمنالجزء

البلادالىالمسيحيةيدخللمبولسالقديساننقولأننستطيعف!ننا

شاركقدأنهالمؤكدمنولكنالعريية،الجزيرةذكرعلىيأتولمالعربية

المسيحي،للفكرالاساسيةالمبادىءبعضالشاممنالمنطقةتلكسكان

بعد.فيماالمسيحيةلقدومهيأهمقديكونوبهذا

ةالاسلامقبلالعرييةالجزيرةشبهالىالمسيحيةدخول-2

بولسالقديسبعدالعربيةالجزلرةالىالمسيحيةدخولنعزوأنيمكن

رئيسين:مصدرينالىالاسلاموقبل
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الجزيرةالىدخلتالتيالنسطوريةالحركةوهوالأولالمصدر-أ

.فارسطريقعنالعربية

جنوباحتلواالذينالأحبامثىطريقعنأتىالثانىوالمصدر-ب

.الاسلامقبلوحكموهاالعربيةالجزيرة

النسطورية:-ا

تاريخفيحاسمةمرحلةيعدالرابعالقرنبدايةانالواقعفي

انقسامالىأدتمذهبيةانشقاقاتالكنيسةفيحصلتفقد.المسيحية

وتزعم.الاسكندريةفيCyrulسيرلأولهماتزعم:شطرينالىالكنيسة

طبيعةحولبينهماالخلافمحوروكانسوريا،فينسطوريوسثانيهما

فيالانسانيةوالطبيعةالالهيةالطبيعةبينوالعلاقةالمسيحالسيد

الخالصةالالهيةالطبيعةالاسكندريسيرلمدرسةاكدتوقد.شخصه

الخالصة.الالهيةالطبيعةوحدهايالمسيحللسيد

والتيالانطاكينسطوريوسيتزعمهاكانوالتي،الثانيةوالمدرسة

والطبيعةالالهيةالطبيعةأنتعتقدكانتفقدبحثنا،موضوعهي

وقد،مختلفينجانبينفىتتمثلانكانتاالمسيحللسيدالانسانية

)5(.الالهبوالدةالعذراءمريمتسميةعلىالمدرسةهذهدعاةاعترض

للقسطنطينية،بطريركاب.م.428سنةعينالذينسطوريوس،وكان

المزدوجةالطبيعةعنيتحدثوكانالهراطقة.ضدشديداحماسايظهر

معا)6(.الطبيعتينهاتينواتحادوانسانيةإلهيةمنالمسيحللسيد

سيرلجماعةقبلمنومعاداتهمنبذهمالىالمعتقداتهذهأدتوقد

المسيح،للسيدالخاصةالالهيةبالطبيعةتناديكانتالتيالاسكندري

ومجمعEphesusافسوسمجمعمنوحرمواادينوافانهمولذلك

)7(.م.451و431سنتيفىChalecedonخلقيدونه
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فينسطوريوساستهرفقدضدهاتخذتالتيالاجراءاتمنوبالرغم

Antiochانطاكيةموطنهفيواسعاقبولالاقتالتيمعتقداتهونشروعظه

حتىتأثيرهوامتدالنهرينبينماوبلادفارسفيالشرقالىوانتشرت

:)8(العربيةالجزيرةالىوصل

.بشدةالمسيحالسيدطبيعةعنبمعتقداتهمالنسطوريونتمسكوقد

عطية:عريزويقول

فكرةواعتبروا،العقيدةفيFilioqu!الفيليوك*النسطوريونتحاشى"لقد

فان،اخرىناحيةومن**.بدعةوالابنالأبمنالقدسالروحانبثاق

علىيعترضونوالصليبالعذراءللسيدةتقديسهممنبالرغمالنسطوريين

فيالصلباناقامةعنويمتنعونالإلهبوالدةالعذراءالسيدةتسمية

كنانسهم)9(.

الالهيةالمسيحالسيدطبيعتيبانقناعتهعلىمبنيةنسطوريوسوآراء

كانحينوفى.متحدتانولكنهمامتميزتينتكوناأنيجبوالانسانية

سيرلخصمهفانحقةانسانيةحياةعأشقدالمسيحالسيدبأنيومن

والانسانيةالالهيةالمسيحطبيعةفيانفصالفناكليسبأنهيعتقدكان

)01(.واحدةفيمتحدتينكانتاالطبيعتينوأن

J.لأكيلييقولالنسطوريينبمعتقداتيتعلقوفيما .N .A Kell

Bypostasisهيالمسيحالسيدانسانيةان" Prospon.

أنهمجردولكنمتميزهشخصأنهاضمناتعنيأنالمقصوديكنولم

الناحيةعلىنسطوريوسوتأكيد.موضوعينحوعلىحقيقياانساناكان

تجربةانصافهوذلكالىدافعهلأنلهفضلاتعتبرأنيجبالأخيرة

معآ.والابنالابFilioqueكلمةتعني،

Theالقدسالروحأنيعتقدونلانهم*، Holy Ghostفقط.الاينعنانبثقتقد

http://kotob.has.it



.)19("الانسانيةالمسيح

علىسيرلواتباعنسطوريوساتباعبينالخلافيقتصرولا

اولىفقد.الدينيةالطقوسليشمليمتدبلفقط،العقيد

قدأنهم!يبدو.كبيرةأهميةالدينيةوالطقوسالعبادةالنسطوريون

عنانفصالهممنالأولىالسنواتمنذالخاصةالدينيةطقوسهمطوروا

وفىالباكرالصباحفيللصلاةيلتقونوالنسطوريون.الامالكثيسة

المساء.

مناسبةيعتبرونهوالذيالربانيبالعشاءكثيرايحتفلونلاوهم

الآحاد.أياملجميعالدينيةبالطقوسبالضرورةمرتبطةليستخاصة

ويصتبرونالهامةالأمورمنليسالاعترافانالنسطوريونويرى

Holyالمقدسالخبزأوالمقدسةالخهيرة Leonenالمقدساتمنواحدا

الأخير)3؟(.للعشاءلازمةتكملةتعتبروالتي.)13(*السبعة

موطنهافىتعاليمهانشرفيالحركةهذهلاقتهاالتيللمصاعبونظرا

ذلكفيكانتوالتيفارسبلادالىللهجرةاتباعهااضطرفقدالشامفي

بلادأصبحتفقدوهكذا،البيزنطيةالامبراطوريةمعصراعفيالعصر

لهم.الوحيدالملجأهىفارس

منعددافأقامتفارسالىلجوئهامنالحركةهذهاستفادتوقد

علىالحيرةعربمنالبعضيحملوااناتباعهاواستطاع،الكنائس

عقيدتهم.اعتناق

أثاردعوتهمفيالنسبيونجاحهمحماستهمفانحالأيةوعلى

ألايجببأنهميشعرونأصبحواالذينفأرسملوكنفوسفيالمخاوف

المسحالتعم!ده،الكهنوتهي:Sacrmentsاساسيةمراسميسبعةيؤمنونوالنسطررلون"

الصليب.وعلامةالهقدسةالخميرة!الغفران،المسيحودمجسمقرسانيالز!ته
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شابورعهدوفي.اتباعهمب!نتنتشرأنالدينيةالحركةلهذهيسمحوا

النسطوريةالحركةتعرضت.م.ب937سنة11Shaporeالثاثي

المفتوحالطريقوكان.أخرىمرةللهجرةاضطرهامما)14(للاضطهاد

العربىالخليجطريقعنالعربيةالجزيرةشبهالىالهجرةهوأمامها

علىالاحساءالىينتشرونبدأواثمعمانفيالأمربدايةفيفاستقروا

)5؟(.الجزيرةلشبهالشرقيةالسواحل

فيالتجاريةالطرقاستخدمتقدالحركةهذهتكونأناحتمالوهناك

325عامجاءانومافأرس.بلادمنهجرتهافيالجزيرةشبهشمال

انويقال)6!(نيقيامجمعفيأساقفةالعربيةللجزيرةأصبححتىب.م.

ب.م)7؟(.225سنةأسقفيةأصبحتقدقطر

مرورومع.هجرتهمعلىالعربيةالجزيرةسكانمنأحديعترضولم

وكان.المنطقةسكانمنقليلعددالمسيحيةالديانةاعتنقالايام

حركةوجودلعدملهمممتازاملجأالعربيةللجزيرةالشرقيالساحل

فيالنسطوريةالحركةازدهرتوقد.الحينذلكفيلهممناوئةدينية

التجاريةالطرقعبرالوصولواستطاعت،)18(العربيةالجزيرةشرقي

تأثيرلهايكونأندون،المدينةحتىالغربيالشمالباتجاهالتقليدية

الشرقيةالأجزاءبعضفىأقاموهاالت!القليلةالكنائسعداوفيمايذكر.

بسببطويلاالبقاءلهايكتبلمحركتهمفابئالعربيةالجزيرةمن

توقفالىوأدتالمنطقةفىحدثتالتيالمتوقعةغيرالهامةالتطورات

سيرلمدرسةالىينتمونكأنواالذينالاحباشدخولاولهما:حركتهم

.الاسلامظهوروالثانياد!الأصا،

العواملأهمباعتبارهماالهامينالتطورينلهذيننعرضوسوف

العربية.الجزيرةفىالمسيحيةعلىتاثيرا
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:شحبالأا-ب

الجهةفيالأحمرللبحرالجنوبيةالزاويةعبر)إثيوبيا(الحبشةتقع

وثيقةوسياسيةتجاريةعلاقاتلهاوكان،العربيةالجزيرةلشبهالمقابلة

الحبشةوكانت.الجزيرةشبهجنوبوبخاصةالعربيةالجزيرةشبهمع

.9المسيحيالدينلانتشارالاولىالسنواتمنذالمسيحيةمعاقلأحد

الحبشة.طريقعنالعرييةالجزيرةجنوبالىالمسيحيةدخلتلقد

الىالمسيحيةبالديانةالجزيرةلجنوبالاولالاتصالنرجعانويمكن

الىوفداولقسطنطينالرومانيالامبراطورأرسلعندماب.م.356

كنائسثلاثوأقيمتبالانتشار،لذلكنتيجةالمسيحيةوبدأتالمنطقة

اليمن.فيحميرملوكخزينةمن

فيالمسيحيةاليهاوصلتالتيالقوةنعزوانيمكنناحالايةوعلى

الرومانيةالامبراطوريةبينالصراعالىكبيرةبدرجةالجزيرةجنوب

تسعىالرومانيةالامبراطوريةكانتحيث)03(.الفارسيةوالامبراطورية

الاستراتيجيةالمراكزعلىوسيطرتهاالسياسيةسلطتهاتفرضلاندوما

العربية،الجزيرةجنوبعلىوكذلك،الحبشةعلىبالسيطرةالحساسة

الرسميالدينلكونهاالمنطقةفيانتشرتالمسيحيةفانولهذا

سلطتهمتأسيسمنالحبشةمسيحيووتمكن،الرومانيةللامبراطورية

الاحمر.للبحرالجنوبيةالنهايةجانبيعلى

منالشرقيالجزءفييذكرتأثيرللمسيحيةيكنلمالرابعالقرنوبحلول

منكييرةاعدادالأساحمافيهنالككانوقدمصر،طريقعنالحبشةالىالمسهحيةدخلت،

كدأوامنذالهقاحتلكالىالمسيحيونوصلوقداالنيلواديوفىالاسكندرلةفىاليهود

عنخاصيشكلالحهشةوالىافريقعاالىالمسيحيةانتشرتمناكومناليهود.كهنبالتيشير

المسيحيةاعتنقوقدالحبشةالىثمالنوسةالىالعليامصرمنانتقلواحيثالنيلنهرطريق

)9!(.المناطقتلكفىالقاطنيناليهودمنكهيرعدد
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الجزيرةلشبهالشرقيالجنوبيالجزءفيتتركزوكانت،العربيةالجزيرة

اليمن.لاخضاعالقوةاستخدمواحيثالاحباشسيطرةتحتالواقع

منذالمنطقةفيازدهرتقدالمسيحيةانهذامننستنتجانويمكئ

المسيحيةجانبوالىالانتشار.فيتتوسعوبدأت،الرابعالميلاديالقرن

محددةمناطقعلىاقتصارهمارغمهامتاثيرلهماديانتانهناككانت

فىوالوثنية،اليمنفيالمناطقوبعضوخيبرالمدينةفياليهودوهما

والوسطى.الشماليةالجزيرةأجزاءمعظم

تتخللهوكانت،اليمنفىمستقرايكنلمالمسيحيالحكمأنوالوقع

أبرهةأقاموقد.السادسالقرنمنالأولالنصففيالأخصوعلىالثورات

اليهايحجأنوأرادصنعاء،عاصمتهفيكنيسةالاحباشالحكامأحد

الىبهوسارعظيماجيشافجمعمكة.فىالكعبةمنبدلا،الجزيرةأهالي

اعتناقعلىالشمالفيتعيشالتيالقبائلولارغامالكعبةلهدممكة

وجاءالحملةهذهاشتهرتوقدبالفشلمنيتالحملةولكن،المسيحية

)31(.الكريمالقرآنفيذكرها

علىالعربيةالجزيرةشبهشماللإرغاممحاولةأبرهةحملةوكانت

يكنولمهدفهاتحقيقفيتفلجلمالحملةولكن،بالقوةالمسيحيةاعتناق

الدينيالوضعيثبتهاحقيقةوه!يذكر،وجودالشمالفيللمسيحية

اكدوقدجذورها.تثبيتعنالمسيحيةعجزتحيثالمنطقةفىالحالي

ذلك:بلريتشارد

فيللمسيحيةمركزأيوجودعلىقويادليلانملكلا))اننا

.)32(،،المدينةحتىأولمكةالمجاورةالمناطقاوالحجاز

الجزءذلكفيالشعرمنغالبيتهفىوهو،الأدبفانذلكالى!اضافة

فهوعيسىأما.المسيحيةوجودعنالكثيريذكرلم،العربيةالجزيرةمن
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مشتقوالاسم.الكريمالقرآنفيكثيراوردوقد،الاسلامفيالشائعالاسم

العبرانيةالكلمةمنبدورهاوالمشتقة"يشو(،السريانيةالكلمةمن

"يشوعا((.

الىانتقلقديكونربماالاسمهذاانالمسلمونالباحثونويعتقد

،الجزيرةوصلواالذينالنسطوريينالمسيحيينطريقعنالعربيةالجزيرة

ذلك.أوضحناانسبقكما

ماوكثيرأنبيكلمةدومأتسبقهاالقرآنفي(("عيسىكلمةتردوعندما

المقصوديكونأنأيضاالمحتملومن(،.مريم"ابنعبارةيلحقها

انبياءمنكغيرهانساناكانأنهالىالاشارة،1مريم))ابن"عبارةباضافة

)33(.انسانيتهالىالاشارةلمجردأوالفه

ولكنهاجدانادرة((مريم"ابنالعبارةاستخدامفانالمسيحيةفىأما

6/3.مرقصالجديدالعهدفىمذكورة

.)24(((؟مريم))ابنهوأليسالنجار؟ابنهوهذا"أليس

لمانهاويظهر.الانجيلفيواحدةمرةوردت(،مريم!)ابنعبارةإن

الكتابأتفىاللقبلهذاوجودولا،القديمةالكنيسةفىتستخدمتكن

)35(.المسيحية

المسيح:معجزات-3

أكدوقد".المرضى))شفاءهيلعيسىالمميزةالكبرىالمعجزةان

.5/011و3/!4السورتينفىالكريمالقرآنعليها

.النبوةعلاماتمنعلامةتعتبركانتالمعجزاتهذهانشكمنوما

متىانجيل)انظركبيرااهتماماالناحيةهذهيوليأيضاوالانجيل

ماهووالخلافالجدلحولهكثرالذيالهاموالسؤال/5(.11متى9/13

روحية.طبيعةأمخألصةماديةطبيعةذاتالشفاءمعجزاتكانتاذا
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المسيحرسالةفييشكونكانوامناقناعكانتالمعجزاتهذهوأهمية

المحتاجين.علىبشفقتهدوماهوالمعجزاتهذهواقتران

المعجزاتهذهبمثلأتىقدالآخرينالأنبياءمنأحدمنماأنوالحق

لهالمعاصرةالدينيةالظروفأنشكمنوما،مماتهحتىمولدهمن

.المنفردةالمكانةوهذهالدورهذاتتطلبكانتوغيرها

المسيح:هوت-4

بينالجدلحول!اثارحيث،المشكلاتوأعقدأخطرهوالمسيحموتان

عيسىانالمسيحيونويعتقد.الزمانطولعلىوالمسيحيينالمسلمين

قداللهتدخلبانويؤمنونالرأييخالفون!مالمسلمينولكنصلب،قد

91/14سورةفييظهرالقرآنفيلمولهذكروأولذلك،دونحال

ماوتفسرالآياتهذهأهمهيالأخيرةوالآية؟57الآيةالنساءوسورة

.الاسلامنظروجهةمنحدث

لهح!،،)36(.شئهولكنصلبوهوماقتلوه"وما

ماديموتالموتوهلفيهاماتالتىالطريقةهيالكبرىوالمشكلة

؟عذابأيموتهرافقوهلصلبا؟ماتأنهحقاهللا؟أمحقيقي

الصليب.علىفعلاماتالمسيحأنعلىتجمعالأربعةوالاناجيل

.الانسانبنيلذنوبتكفيراالمسيحتضحيةعلىقائمالمسيحيوالدين

صلبواقدبأنهميعتقدوناليهودأنالىويشيرالرأيهذاينفيوالقرآن

)37(.حدثمالوصفتستخدملهم(،"مثمبهوعبارةحقايقتلوهولمالمسيج

موتهاليهودودبر،بالموتعليهحكمقدالمسيجأنمنفبالرغموهكذا،

بأنأيديهمبينمنوأنقذهخطتهمأحبطتعالىالفهأنالاالصليبعلى

وجودالىتشيرالتيالنادرةالأمثلةمنالتاليالشعربيتيكون

بقوله:بلريتشارديذكرهوالذيالمسيحية
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حدهأباكرتالديككعين"وكأس

.)38((،تضربوالنواقيسصدقبفتيان

يكادالعربيةالجزيرةشمالفيالمسيحيالتأثيرإن:القوليمكنولذا

فىالاسلامظهرالسابعالقرنمنالأولالنصفوفي.)93(معدومايكون

فيالدينيةالصورةتغييرالىأدىالذيالدينهووكان،والمدينةمكة

العربية.الجزيرةشبه

:والاسلامالمسيح-5

المسيحأعطىالذيالمسيحيةعدافيماالوحيدالدينهوالاسلامان

والقرآناللهأنبياءمننبيبأنهيعترففالقرآن.كبيرةأهميةذاتمكانة

ورسالته.حياتهقصةعنتتحدثالتيالسورمنالعديدويحوييمجده

"السلام))عليهعبارةويضيفونعيسىيكرموندوماالمسلمونكانوقد

يومعلى"والسلام:القرآنفىالعبارةهذهوردتوقد،اسمهذكركلما

المسيجمنالاسلامموقفإن.)03(حيا،(أبعثويومأموتويومولدت

ومعجزاته،،وأسمائه،مولدهعنالقرآنذكرعلىيقوموالمسيحية

فىالمسيحمكانةلتوضيحموجزةمحاولةيلىوفيما،وموتهورسالته

بينالمسيحيةنشرفىالمبمتنرينساعدتمدىايألىلنعرفالقران

المسلمين.

:5مولد-ا

فان،الانسانبنيكسائرطبيعيامولدايكنلمالمسيجمولدلأننظرا

مولدهقصةوردت.والنزاعللجدلمثارايزالولاكانالموضوعهذا

:القرآنفىمرتينبالتفصيل

المسيحاسمهمنهبكلمةيبشركاللهانمريمياالصلائكةقالت"إذ

)93(."مريمابنعيسى
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عيسىمولديكونانارادتعالىاللهانالكريمالقرآناوضحوقد

فىيحدثشيءايعلىالسيطرةعلىقدرتهعلىدليلاليكونمعجزة

الناسكلمعندماالمسيحبمعجزةالدليلهذااكتملوقد.الواقعيةالحياة

.)33(المهد(،فيالناس"ويكلم:المهدفيطفلايزاللاوهو

:أسماؤه-2

)33(.مريموابنوعيسىالمسيح:القرآنفيرئيسةاسماءثلاثةوللمسيح

كانوافالبعضبالمسيحتسميتهلسببعديدةتفسيراتوهنالك

في،)34("المبارك((ويعنيالعبريةمنمشتقاسمهانيعتقدون

كثيركانمنعلىعادةيطلقوالذي-اسمهانآخرونيعتقدحين

الىأسفأرمنبهيقومكانمالكلرةالمسيحالسيدعلىأطلق-الترحال

)35(.الشرق

فى"مسيح((وكلمة)36(.الفه،،"خادمهوالمسيحلاسمالآخروالتفسير

وكلمة)37(.التعظيمعلىدلالةوتستخدم"السيد،(معناهاالدارجةالعربية

للمسيحية.الدينيةالمراسمأحدهيوالتىبالزيتالمسحمنايضامسيح

Cuppitدونكوبيتويقول Don:

تقومالذيالأساسوهوواحدلشيءاسمانهماوالمسيحعيسىان"

)38(،،.الكنيسةعليه

فيسواءالتمجيدعلىتدلكلهامسيحلكلمةالمختلفةالتفسيراتوهذه

.القرآنفيعدةمراتالاسمهذاوردوقد.الاسلاماوالمسيحية

المسيحوموتكمولده.معجزةكانموتهفانلهذا)93(السماءالىرفعه

الخلافوهذا،والاسلامالمسيحيةبينالخلافموضوعاتأهمأحدهو

اهلبينللحوارمحاولةايةأمامعقبهتقفالتيالصعوباتمنهو

الديانتين.
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:المقدسالثالوث-3

اللهبأنفالقول.المقدسالثالوثبشأنالمسيحيةتعاليمالقوآنينكر

عندمابجالأءذلكيوضحوالقرآن،الاسلاميرفضهأمرالمسيجفيحل

:يقول

واحد)04(.إلهإلاالهمنوماثلأثةثالثاللهانقالواالذينكفر)،لقد

المسيحيينبعضأنالواقعفىاذ،المسلمينعلىيقتصرلاالرأيوهذا

عندماالرابعالقرنمنذوالجدلللخلافموضوعاكانوقدبذلل،يؤمنون

علىالقرآنويؤكدمسموعا.المسيحانسانيةفيالنسطوريينرأيأصبج

)؟4(.اللهعندمنرسولسوىليسالمسيحأن

وهيواحدالهفيأقانيمثلاثةهناكأنهوالرسميالمسيحيةواعتقاد

.القدسوالروحوالابنالاب

للمسلمين:المسيحيةالعميدةشرحهفيكراجكينيثويقول

منطلقمنيبدأواانالمسيحيين"على

الثالوثانيعتقدونلاالمسلمينأن

بلالفهوحدانيةفيطعنالمسيحى

الوحدانية.هذهعنالتعبيرأشكالمنشكل

بالاتفاقالابالتبشيرنبدأأنيمكنناولا

يتزعزعلاايمانانحملواياهمأنناعلى

.)42(واحد"اللهبأن

هو:فالسؤال،القرآنفيللمسيجالتيالساميةالمكانةعلمناوقدالآن

الاستفادةمنالمسيحىالتبشيرمجالفىالعاملونتمكنمدىأيالى

المسلمين؟بينالتبشيرفيالمكانةهذهمن
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،الاسلامالىالدياناتأقربهيالمسيحيةأنيعتقدونالمسلمينان

للالتقاءنقاطاايضاهناكانالاالديانتينبينللخلافنقاطوجودومع

أمامالطريقفتحتالقرآنفيالمسيحبهايتمتعالتيالرفيعةوالمكانة

وبينبينهمالحوارطريقيمهدالذيالمفتاحواعطتهمالمبشرين

المسلمين.

القرانيةالآياتببعضبالاستشهادالحواريبدأونعادةوالمبشرون

المفاهيمالىبالتدريجالحواريوجهونثمالمسيحعنتتحدثالتي

المعتقداتترفضكانتالتيالآيأتوحتى.المسيحيةوالمعتقدات

القضايا.هذهمنالاسلاملموقفمغايرةبطريقةتفسركانتالمسيحية

صعوباتتعترضهمعندماالطرقهذهلأمثاليلجاونالمبشرونكانلقد

السيددورحولوالمسيحيةالاسلاميةالمعتقداتبينبالتوفيقتتعلق

المسيحبانالقاللللاعتقادالاسلامرفضذلكعلىومثال.)43(المسيج

اللهابنهوالمسيحانبقولهميفسرونهالمبشرونكانوالذياللهابن

منيقللونكانوافقدالمسيحبموتيتعلقفيماأماماديا.وليسروحيا

يحدثأمروهوالتفسيرفىاختلافمجردانهبقولهمالخلافهذاشأن

الىرفعقدأنهعلىمتفقتانالديانتينأنهوالمهمولكن،مجتمعكلفي

السماء.

عقائديةقضيةأنهاولوالاسلامفىالمسيحلمكانةموجزةفكرةهذه

التيالكيفيةلمعرفةفقطولكن،بالموضوععضويامتصلةتبدولا

المسلمين.بيننشاطهمفيالمكانةهذهالمبشروناستخدم

السياسية:الاوضاع-6

غيرالاسلامبدايةفىالعربيةالجزيرةفيالسياسيةالأوضاعكانت

كانتااللتانوالسلطتان.قويةمركزيةسلطةهناكيكنولم،مستقرة
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)سوريا(،الشمالفيالبيزنطيةالامبراطوريةيذكرهما:بتأثيرتتمتعان

ضعيفأالامبراطوريتيننفوذوكان.الشرقفىالفارسيةوالامبراطورية

بينالمستمرةالخلافاتأنذلكالىأضف.العربيةالجزيرةشبهفيجدا

قوةمواجهةعنعاجزتينوجعلتهمتاقواهماانهكتقدالامبراطوريتين

كالمسلمين.فتيةمحاربة

السياسيوالتركيب،الجزيرةفيالرئيسةالقوةمراكزهيالقبانلوكانت

مناطقالىمقسمةالجزيرةوكانت.القبليالنظامهوالجزيرةف!الوحيد

شخصيةالمناطقهذهمنواحدةلكل،القبليللنفوذخاضعةصغيرة

فالجزيرة.القبائلبينمستمرةالحروبكانتفقدولهذا،متميزةسياسية

اليمن.باستثناءتاريخهاكلفىقويةمحليةحكومةتعرفلماذنالعربية

مناخاقويةحكومةمنالجزيرةوخلوالسياسيةالاوضاعهذهوكانت

الطموحالاسلامجيشيجدولمكالاسلام.نشطةحركةلتوسعمثاليا

وقوادهاالاسلاميةالجيوشقوبلتالمناطقمنكثيروفيتذكر،مقاومة

سيئة.أوضاعاتعيشالمناطقهذهكانتحيث،بالترحيب

بل،العربيةالجزيرةعلىيقتصرلمالذيالاسلامىالتوسعبدايةومنذ

ولم،الشرقفيلهانفوذكلحقاالمسيحيةفقدتأيضا،أخرىبلأداشمل

ولماستسلمتقدالمسيحيةأنيعنيلاهذاولكنذلك.بعدقائمةلهاتقم

هذهويعض،محاولاتهناككانتفقدنفوذها،استرجاعتحاول

الحروبذلكعلىالواصحةالأمثلةومنتنجج،أنكادتالمحاولات

الاسلاصيالزحفتوقفعند)4،(ب.م.6.1!سنةبدأتالتيالصليبية

العباسيين.الخلفاءعهدأواخرفىالأزمأتمنفترةاعترضتهالذي

الصليبية:الحروب

الاسلامعنأوالصليبيةالحروبعنالمسيحيينالكتاببعضكتب
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)45(.الصليبيالغزوعنيختلفلادينياغزواالاسلاميةالفتوحمعتبرين

Wilsonكاشويلسونمثلبارزونأشخاصالكتابهولاءومن Cash

C.سكرتيراكانالذي .M .S J,زعماءاحد3ء+ءد!ل!.ول.3وزويمر

!3ء+دا!.كا4)؟+04ء74ماكدونالدب.ودنكان،العربيةالارسالية

والعلاقةالمسيحيةمنمواقفهمبنواالعربالكتاببعضفانوبالمقابل

الصليبية.الحروبتجاهفعلهمردودعلىوالمسيحيينالمسلمينبين

وكانت،واقتصاديةوسياسيةدينيةبواعثالصليبيةللحروبوكانت

التجاريتينالمدينتينبمصالحمرتبطةوالاقتصاديةالسياسيةالبواعث

شمالفيواقعتينالمدشتانوكانتوجنوا.البندقيةالايطاليتين

الأبيضالبحرشرقفيلهمامراكزباقامةتطمعانوكانتاايطاليا،

رغبةلديهمأكأنتفقدولذلل!التجأرية،مصالحهمالخدمةالمتوسط

النورمانأنحينفي،الجهاتتلكالىالصليبيةالحملاتبتوجيهكبيرة

كانوالأنهمالصليبيةللحملاتالعونيقدمونكانواايطالياجنوبفى

)46(.جديدةبلاداحتلالوالىجديدةمغامراتالىيتطلعون

هوالحروبلهذهالرئيسىالسببأنالمسيحيينالكتاببعضوادعى

والصعوبات؟،76.فىالقدساحتالألالىأدىالذيالسلجوقيالغزو

هؤلاءأيديعلىالمقدسةللأمأكنالمسيحيونالحجاجيلقاهاالتي

طوالبالالحاحكومينيوسالكسيوسالامبراطوراستمرحيث،الغزاة

ضدلمساعدتهالغربيةأوروباملوكوعلىالباباعلىسنواتخمس

يدلالحروبهذهعلىوالزمنيةالدينيةالسلطتينواتفاق.)47(المسلمين

هذاظهروقد.محضةدينيةتكنلمورائهامنالبواعثأنعلىبوضوح

أثناءالشرقفيلهمممالكبتأسيسالصليبيونقامعندمابجلاء

.القدسلاسترجاعمحاولاتهم
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بحماسةالبيزنطيالامبراطورمنالرسالةالثانياربانالبابا"تلقى

"الكفار"ايديمنالقدسالمقدسةالمدينةاسترجاعيريدكانفقدشديدة

حدايضعأنأيضايريدوكان،المسيحيينللحجاجآمنةالمدينةويجعل

.)48(((الغربفيالمسيحيينبينتنشبالتيللنزاعات

الأساسيالدافعهوالاوروبيينالمسيحييننظرفىالدافعهذاوكان

كلافيالحربضحاياهممنهوالمهموالسؤال.الصليبيةللحروب

هذهفيلالأشتراكيدفعونالذينهمالفقراءكانالغربففي؟الجانبين

فيكليرمونتمجمعفىأعلنالبابالأنبالجيشالتحقواوقد،الحروب

.5901سنة

)94(.،،الرحلةطريقفيأو،الحروبفييموتمنكلذنوبستغفرا)...

نأوبماالفقراء.منايضاالآخرالجانبفىالحربضحاياوكان

كانوافيهاالمشتركينبعضفان،فحسبدينيةتكنلمالحملاتأهداف

ستحققالحروبهذهأنيظنونوكانوا.الفرديةالمكاسبوراءيسعون

نأشكمنوماالطموحأت.منبلادهمفيتحقيقهعنعجزوامالهم

منللكثيرالاساسيةالحوافزمنكانالمغانمعلىالحصول

)05(.الصليبيين

عنالبعدكلبعيداكانالشرقالىوصولهمعندالصليبيونبهقاموما

Annويليامزآنكتبتوقد.المسيحيةالمثل Williams:نإتقول

هذهانوأضافت..السكانذبحواانطاكيةاحتلالهمعندالصليبيين

.)51(أورويافيالمسيحييناشمئزازأثارتقدالمذبحة

لمانهالقولعلىالكنيسةدأبتالصليبيةالحروبفىحدثماولتبرير

القبولمنالكثيريلقىكانتفسيروهو،مسلححجعنبديلهناكيكن

للاعتداءذاهبايكنلمالجيشفهذا،الصليبيةالحروبابانالناسلدى
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)53(.النفسعنللدفاعوانما

محاربةكانمنهاالهدفلأنالواقععنبعيداكانهذاانوالواقع

المقدسة.الاراضىواسترجاعالمسلمين

H.الأستاذلخصوقد .E Mayerيلي:كماالصليبيينأهداف

التيالصفاتمنوهذه-المغانمعلىالحصولشهوة،المغامرة"حب

،،)53(.الحروبهذهفيالمشتركينالأفرادتميزكانت

علىالصليبيةالحروبالىينظرونعشرالحاديالقرنمسيحيوكان

القوةعلىيعتمدأنيجبالايمانأنمعتقدينمقدسةحروبأنها

القرنحتىالقرونعبربذلكيومنونالمسيحيونيقيوقد،لحمايته

الحقدولدالموقفوهذاكفارا،المسلمينيعتبرونوكانواعشر،التأسع

)"5(.الفريقينبينالثقةوفقدانالتفاهموسوء

العشرينالقرنمنالأولوالنصفعشرالتاسعالقرنمبشروكانلقد

المسيحية،البلادخارجنشاطهملحمايةالامبرياليةالقوىعلىيعتمدون

السياسيةالقوةأنيعتقدونكانوالأنهمأهدافهمتحقيقعلىومساعدتهم

فيبعضهمتورطالسببولهذا،نشاطهملمسأندةضروريةوالعسكرية

لهذهالحقيقيةالأهدافأنيعرفونكانواأنهمومع.السياسيةالقضايا

نأيعتقدونكانواأنهمالاوسياسيةاقتصاديةهيالاستعماريةالقوى

حدثماهووهذا،مساعدتهمعلىالمسيحيةالدولتعملأنالبدهيمن

.قادمفصلفىذلكلناسيتضجفعلا-كما

الحديث:العصر

شبهالىالمسيحيةلادخالالمحاولاتفانأمر،منيكنومهما

التبش!ريالاتجاههوالمحاولاتهذهوأهم.تنقطعلمالعربيةالجريرة

موجودةدوماكانتالمقدسالكتابلنشرالتبشيريةالأعمالانمع
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.بأخرىأوبصورة

النشاطأشكالمنمتأخرشكلهوأشكالهبأحدثالتبشيريالعملان

تبشيريةمؤسسةأصبحعندماعشرالثامنالقرنفيبدأوالذي،المسيحي

العالمية.الدينيةالهيحاتوتدعمهاتنظمها

نااستطاعوقد،حديثتطورهوالتبشيريالاتجاهفانوبالتأكيد

فيوبخاصةالجديدةالبلادمنكبيرعددالىالمسيحيةيعيدأويدخل

والهند.الجنوبيةوأمريكاافريقيا

الموقففىالواسعوتأثيرهاالتبشيريةالموسساتهذهتطوران

المؤسساتهذهقيأمالىدعتالتيوالأسبابالأثر،بالغأمرهوالديني

مباشربشكلتضافرتالتيالرئيسةالثلاثةوالعوامل.كثيرةلهاومهدت

وحركةالنهضةعصر:هيالتبشيريالعملقيامفىمباشرغيرأو

الأوروبي.والتوسعالاصلاح

القرونفيالغربفيالكبرىالتطوراتمنثلأثاتمثلالحركاتوهذه

العالمىالمجتمعتكوينفيكبيرتأثيرلهاوكان،الماضيةالقليلة

بحثنانطاقفيتدخلانلاالاصاوحوحركةالنهضةعصرولكن،الحالي

هذا.

بهاقامالتيوالجهودالكنيسةفىوقعالذيللانقساموكان

أفكارهملنشرالبروتستانتيينمنالجدلىوخصومهمالكاثوليكيون

العملذلكفيبماالدينيةالاتجاهأتجميعفيكبيرأثركنائسهمولقوية

الكتابنشروهوالمبسطشكلهفىالتبشيرأنشكمنوما.التبشيري

العملعلىطرأالذيالتحولولكنذاتها،المسيحيةقدمقديمالمقدس

الأثر،بعيدرئيسآتحولاكانوبعدهاالاصلاححركةأثناءالتبشيري

التبشيرية.الاعمالمعالجةفىخاصموقفالكنيستينمنلكلوكان
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تحولتقدالاصلاححركةمنذالتبشيراساليبأنهيالمؤكدةوالحقيقة

علىالتاكيدالىالشخصيالاتصالعلىرليسىبشكلالاعتمادمن

بينالعلاقاتفيتكاملأوتنسيقهنال!يكنولم.الانسانيةالخدمات

اتباعتحويلعلىتعملالكنيستينمنكلكانتواحيانا،الكنيستين

الارساليةانانطونيوسجورجويقولمعتقداتها.الىالأخرىالكنيسة

الكنيسةاتباعمنعددتحويلفينجحتسوريافيالبروتستانية

البروتستانتيينبينالتنافسقيامالىادىمما)55(الكاثوليكية

.هناكوالكاثوليكيين

والبروتستانت:الكاثوليكبينالتبشيريالعملفيالاختلاف

:التبسيريالعملاتساع-أ

التبشيرية،مواقفهمفينشاطاأكثرالبروتستانتالمبشرونكان

ذلكالىبالاضافةشجعهموقد.أعمالهمفيمتنوعةمناهجويستخدمون

منوغيرهاوالمكتباتالانجيلجمعياتطريقعنالانجيلنشرعلى

لتعليمالمراسلةدوراتاستخداموسعواكماوالراديو،التوزيعأماكن

هذهبعضتعلمتقدالكاثوليكيةالكنيسةأنالمؤكدومن.الانجيل

أعمالهافيواستخدمتهاالاصلاححركةمنذالجديدةالأساليب

البروتستانت.بهااستخدمهاالتىنفسهابالدرجةليسولكن،التبشيرية

التنظيميالهيكلانكماالتقليديةالأساليبالىيميلونوالكاثوليك

فالكنيسةكبيرا.اختلافاالجوانببعضفييختلفللكنيستين

واسعتنظيصيهيكلضمنتعملالتبشيريةاعمالهافيالكاثوليكية

السلوكمنمعينةلأنواعفرضاالأحيانبعضوفيضبطا،يتطلبومعقد

المبشرينتحرمالقيودوهذهأفرادها،علىوالواجباتوالمسؤوليات

المبشرونبهايتمتعالتيالمرونةمنكبيرقدرمنالكاثوليك
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ويتمتعجداكبيرالبروتستانتيةالكنيسةأفرادعددانكما،البروتستانت

.Revيونجالقسيؤكدكمااللأمركزيةمنكبيربقدرالافرادهؤلاء Young:

بالحيويةمفعمآخرجزءيقامحيويتهالكنيسةأجزاءأحديفقد))عندما

.آخر،،)56(مكانفي

والفردية:المنظمةالاتجاهات-ب

علىتركزالمعقدالتقليديبتنظيمهاالكاثوليكيةالكنيسةكانت

الكنيسةفوجود،اليهتذهبمكانكلفىالكنيسةواقامةوانتشارها،

الانجيل.نشرمنأهمالكاثوليكيالمبشرنظرفيوتاسيسهاالكاثوليكية

فانآخروبمعنى.ونشرهالانجيلعلىأكدوافقدالبروتستانتأما

تحولوهومعينهدفتحقيقسبيلفيبعناديكافحونالبروتستانت

الطروأثسبمس!خدم!نالمسعححهاع!ناوالىالناسمنعددأكبر

الكنيستينبينالرئيسالاختلافاننرىهذاومن.الهدفهذالتحقيق

ادخالأهميةعلىالكاثوليكأكدحينففي،والكيفيةالكميةمسألةهو

بهايعملونالتيالمناطقفيوتنظيماتهابهيئات!االكاثوليكيةالكنيسة

يقومواأنيفضلونالبروتستانتفانطويلا،زمنايستغرقأمروهو

نجدوهكذاأكثر،بلادالىوينتقلونالمسأحةمنممكنقدرأكبربتغطية

البلادمنأكبرعددفيوجودولهمالكاثوليكمنكثافةأقلتوزعهمأن

أكثر.تبشيريةومؤسسات

والتبشيرالأوروبيالتوسع

النهضةعصرالىبالفضليدينالتبشيريالعملفىالحديثالتطورإن

هيأفقدمباشر.غيرأومباشرنحوعلىسواء،الدينيالاصلاحوعصر

فهناكحالأيةوعلى.التبشيريالعمللتحديثالصالجالجوالاثنان

هوماالىالتبشيريبالعملالوصولفيهامدورلهكانثالثعامل
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تعتبرالاصلاححركةكانتواذا.الأوروبىالتوسعوهوألااليومعليه

نأيجبالأوروييالتوسعفأن،التبشيريالعملتنشيطفيالرئيسالعامل

الاصلاحفحركةعالميا.طابعاالتبشيريالعملأكسبالذيالعامليعتبر

الأوروبيالتوسعحملحينفىالتبشيريللعملالدينيالمحتوىعالجت

يعرفكانمااكتشافالىالحاجةانالواقعوفى.العالمالىالرسالة

الىدفعتالتىهيالخامالموادعلىللحصولالمجهولبالعالميومئذ

به.التعجيلالىوأدتالغربيالتوسع

عصرفتحعشرالسادسالقرنوبدايةعشرالخامسالقرننهايةوفي

وكان،الأوروبيينأماممصراعيهعلىالعالمالجغرافيةالاكتشافات

بحريةطرقعلىالعثورفيالرغبة،الاكتشافاتهذهوراءمنالهدف

فىالبحثجرىوقد.الغربالىالشرقمنتجاتلنقلكلفةأقلجديدة

المحيطعبرالغربىوالطريقافريقياعبرالشرقيالطريق:اتجاهين

ذلئاتلاثمأمريكا.اكتشافهيالرحالأتهذهنتاثجوكانتالأطلسى.

وأللقوةتوسعمجردالغربيالتوسعيكنولموأمريكا.الشرقفىالتوسع

الغربيوالتوسع.الغربيةالثقافةانشاءهوعنهنتجماأهمإنإذالنفوذ

لاأثراوأبعدهاوالمعاصرالحديثتاريخنافيالاحداثأهممنكأنالذي

اتصالآبهايتصلذلكمعولكنه،الدراسةهذهنطاقفىأيضايدخل

العملفىلعبهالذيالهامللدورنظراعليهفسنركزولهذامباشرا،

النور.اليومنراهاالتيالتبشيريةالحركةرأتلمالولاهاذالتبشيري

المسيحيةالكنيسةرجالحملتالتيالعربةهوالغربيالتوسعكانفقد

.الارضاطرافجميعالىورسالتهاوأفكارها

انتشاركانتالتوشعهذاعنهأتمخضالتيالهامةالنتائجوأول

الدين.كلهذلكمنوأهم،الحياةفيالغربيوالسلوكالغربيةالثقافة
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حيث-الشرقمنالسنينعبرتدريجياقاعدتهاالمسيحيةنقلتوقد

غربية.مؤسسةفأصبحت،الغربالى-وترعرعتنشأت

ليستهذايومنافيالمسيحيالعالموزعامةالمسيحيةالمؤسساتان

فيتوجدبل،الأوسطالشرقأوفلسطينمنآخرجزءأيأوالقدسفي

عامة.الغربىوالعالمرومامثلاماكن

والمعاصر،الحديثعالمنافينفوذهيبسطالغربىالتوسعبدأوعندما

يختصفيماأماصدرها،التيالثقافيةالسلعمنواحدةالمسيحيةكانت

الىالمسيحيةبادخالالغربيةالارسالياتقامتفقد،العربيةبالبلاد

.جديدةبوسائلولكن،الحديثالعصرفيثانيةبلادنا

العربيةالبلادفيالتبشيريماالنشاط

التوسعقامفقد،اللاتينيةوامريكاوآسياافريقيافىالحالهووكما

اثأنالغربمسيحيوشعروقد.العرببلادالىالمسيحيةباعادةالغربي

نشاطهميبدأوابأنلهميسمحمركزفيكانوابأنهمالغربىالتوسع

هذهفيعملياتهاالغربيةالارسالياتبدأتوقد.العرببلادفيالديني

.)57(،الشامفىعشرالثامنالقرنمطلعمنذالمنطقة

قليلةمتفرقةمدارسعلىاقتصرحيثمحدودأ،فيهانشاطهموكان

المبشرينجميعوكان.الدينيةالكتبونشراللاهوتمعاهدوبعض

الفرنسيين.منوغالبيتهمكاثوليك

سنةفيسورياالىوصلتبروتستانتيةأمريكيةارساليةوأول

."58'( 1 A).العربيةللارسالياتالأمريكيةالهيئةيتبعوناعضاؤهاوكان

بتجزنتهاالاستعماريقومانقبلالشامتدعىجميعاوالاردنوفلسطينولبنانسوريأكانت*

.عدةمناطقالى
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نشاطهمنقلبضرورةوشعروامالطا.فيلهامحطةأنشأتأنسبقوالت!

أولىكانتالتيبيروتفيرحالهموحطوا،الشرقفيوالتوغلالتبشيري

الأمريكيونالمبشرونوبدألهم،مركزأهممنهاوجعلوامحطاتهح!،

ذلكوأدى،أهدافهملتحقيقوسيلةمنهمتخذينهناكالتعليمينشاطهم

استطاعواوقد)95(.الوقتذلكفىسوريافيملموستطورالىالواقعفى

يحسونبدأواوعندما.والطبالتعليمطريقعنالناسفيالتأثير

ناوالواقع.جديدةميادينلفتححانقدالوقتانشعروابالاستقرار

ومنطقةالعربيةالجزيرةشبهالىللأنتقالالمسيحيةالارسالياتجهود

منبهقامماأهموكان،181لأسنةمارتنهنريمعبداتالعربيالخليج

بهاقامالتيوالمحاولة،العربيةاللغةالىالمقدسالكتابترجمةأعمال

بعمليةليقومويلسونجونذهب%AVEسنةوفيمنه.النسخبعضلبيع

لمولكنهالتبشير،بأعمالللبدءتمهيداالعربيةالجزيرةلشبهاستكشافية

فىاكسترمنأسنانطبيبذهب9182عاموفيطويلا.هناكيمكث

فيبغدادالى(N.GrovesAnthony)جروفين.انتونىاسمهبريطانيا
بالعملمحاولتهبدأوهكذا،هناكالدينيةالكتببعضببيعوقام،العراق

منطقةفيجرىالذيالوحيدالتبشيريوالعملالبلاد.تلكفيالتبشيري

يدعلىكانعشرالتاسعالقرنمنالاولالنصففيالعربيالخليج

بالعبارسالقامالذي(JohnWilson)بومبايمنويلسونجونالدكتور

ينتميوكان1834)06(.عامفيالمنطقةهذهالىالمقدسللكتابمتجول

Aسنةوفى.الاسكتلنديةالكنيسةالى E A%الأمريكيةالهيثةبدأت

قامثم،)؟6(المقدسللكتابجديدةعرييةبترجمةالأجنبيةللارساليات

فىصنعاءالى8561عامتبشيريةبرحلة(Rev.Stren)ستيرنالقس

المقدسالكتابيحملوهوالعرببلادمنأخرىواجزاءويغداداليمن

من(WilliamLethaly)ليتاليوليامالسيدقام884؟عاموفيمعه.
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الجزيرةشبهفىالمدينةفىتبشيريةحملةوبدأزوجتهبصحبةانجلترا

Ian)فالكونركيثإيانارساليةتبعتهثمالعربية KeithFalconer)من
جنوبفيعدنفىالتبشيريعملهابدأتوالتىالحرةاسكتلثداكنيسة

1عاماليمن 8 0A.افريقيأشمالارساليةحاولتالتاليالعامبدايةوفي

الجزيرةشمالفيالبدويةالقبائلالىالوصول

)63(.النجاحيحالفهااندون

سكلىعملياتهابدأتالتي،(العربية"الارساليةمحاولةجاءتثم

9188.عامفى(العربي)الخليجالعربيةللجزيرةالشرقيالشاطىء

التبشيريةالمنظمةهذهأعمالوتحليلتقويمالىتهدفالدراسةوهذه

منواتخذتجديد،منالعرببلادالىالمسيحيةادخالحاولتالتي

منلكثيركانكمالها،أساسيةوسائلوالتعليميالطبيالنشاط

المنطقة.فىسياسيةنشاطاتأعضائها
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الثانىالفصلى

الأمريكيةالعرييةالارسالية

العربي4الخليج

:والمناخالموقعا(

الجانبوفيالعربيللوطنالشرقيةالحدودعلىالعربيالخليجيقع

العراقمنشرقيجنوبباتجاهويمتد،العربيةالجزيرةشبهمنالشرقى

مراكزبينللتجارةممراكانلقد.الهنديوالمحيطالعرببحرالى

الطريقعلىيسيطرالذيموقعهبسببالتاريخفجرمنذالقديمةالحضارة

حتىخاصةتجاريةبأهميةيتمتعيزألولا،والغربالشرقبينالرئيس

الدولي.للتنافسميداناجعلهمماالحاضرعصرنا

الشمالفيأعلاهإلىالجنوبأقصىمنالمائىطريقهطوليبلغ

الىأجزائهأعرضفيميلا018بينعرضهويتراوحميل،ثمانمئة

وتقعهرمز،مضيقعندفقطميلاوعشرينثمانيةيتجاوزلاأدنىعرض

الجزيرةوهضبةإيرانهضبةهماعظيمتانهضبتانجانبيهعلى

)1(.العربية

منغالبيتهافيتتكونالخليجمنطقةف!نالطبلعيةالناحيةومن

خصبةبتربهتتمتعالتىعمانعدافيما،صحراويةسهوبأوصحارى

ومنطقةالأخضرالجبلفيهاقمةوأعلىوالجبال،للزراعةصالحة

السعودية.العربيةالمملكةمنالأحساء

فيفالجبالبه،المحيطةبالمناطقالخليجمنطقةمناخويتأثر

رياحوهى،الجافةالمعتدلةالرياحبمرورتسمحالغربيوالشمالالشمال

وفيالصيفأواخرفىالشرقيةالجنوبيةالرياحوتهب.وصحيةحارة
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والامطارصيفأالجورطوبةمنفتزيدالشتاءفصلفيوأحيانآالخريف

شتاء)2(.

تتخللهباردوشتاءحار،طويلصيفذوعامبشكلالخل!جومناخ

الأمطارلهطوليتعرضالذيعمانجنوبمناخعدافيماالقليلةالأمطار

الخريف.فصلفيالغزيرة

:السكانب(

الجزيرةشبهمناليهاهاجرواقدالخليجمنطقةسكانمعظمأنالواقع

إحصاءحسبالسكانهؤلاءعددويبلغ.المجاورةوالمناطقالعريية

التالى:النحوعلىويتوزعونتقريبا)3(.نسمةملايينثلاثة7591

،(0550051)البحرين8(،05ء...)والكويت(،000005،71)عمان

ولكن1(،000000)المتحدةالعربيةالامارات(،0000001)قطر

نأعلىيدل0891العامالمنطقةفيجرىالذيالاحصاءمؤشرات

المنطقةسكانمعظموكانتقريبآ.تضاعفقدالسكانعدد

وصيداللؤلؤوتجارةالزراعةمنمعيشتهمضروراتعلىيحصلون

بشكلمعيشتهمفيفيعتمدونوالبصرةعمانسكانأما،الأسماك

وقطروالبحرينكالكويتالأخرىالمناطقولكن،الزراعةعلىأساس

اللؤلؤوتجارةالأسماكصيدعلىتعتمدكانتالمتحدةالعربيةوالإمارات

ولكنهاالماضيهفيللمنطقةالاقتصاديةالصورةهىهذه.والرعي

بكمياتانتاجهبعدخاصوبشكل،النفطاكتشافبعدفجأةتغيرت

سكانهجرلذلكونتيجة.الثانيةالعالميةالحرببعداقتصادية

منذيعملونوأصبحوا.الداخليةالتنميةإلىواتجهواالبحرالمنطقة

معالتجارةوفىالمختلفةالحكومةمؤسساتفيموظفينالحينذلك

الخارجي.العالم
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العربي:الخليجأهميةب(

عننعرفهوما،القديمةللحضاراتمهدأالعربىالخليجكان

قليل،المسيحيالعصرسبقتالتىالقرونفيوجغرافيتهالخليجتاريخ

والمؤرخونالجغرافيونكتبهماطريقعنالقليلهذاوصلناوقد

عثرعندماللأوروبيينمعروفةأصبحتالمنطقةولكن،الرومانيون

فقدعشر.السادسالقرنفيالهندطريقعلىالبرتغاليونالمكتشفون

المناطقأهمأحدهرمزفيلهمقاعدةوأقامواحقآالعربيالخليجوصلوا

القوىبداتثمالأوسطوالشرقالعربيالخليجفيالاستراتيجية

بينهافيمابالتنافسالمنطقةهذهنحوبالتحركالأخرىالأوروبية

وضعتأنالنتيجةوكانت،المهمالمائيالممرهذاعلىللسيطرة

علىالسيطرةاحتكرتعندماالدوليةالمنافسةلهذهحدآبريطانيا

غنيةمنطقةأنهاهىالمنطقةلهذهالمعاصرهالأهميةان.المنطقة

البترولمنالعالميستوردهاالتيالكميةمن)06%(-النفط!ةبالثروة

الأوروبيةللمنتجاتممتازسوقالمنطقةأنكما-مياههتعبر

السياسيةالاستراتيجيةأهميتهاإلىاضافة،المتحدةوالولايات

هدفآلتكونالمنطقةهذهاختيرتوقد.الدوليةالخريطةفيوالعسكرية

الدينالىالمسلمينتحويلفىمنهاللبدءالمس!حيةللارساليات

ومنعليها،للسيطرةالاستعماريةللأطماعهدفاكانتكما،المسيحى

هيالمنطقةسكانفىوالتأثيرللعملالمسؤوليةتحملتالتيالارساليات

العربية.الأمريكيةالارسالية

العريية:الأمريكيةالارسالية

منطقةفيتبشيريةأهدافذاتبروتستانتيةأمريكيةارساليةهى

.الجزيرةوشبهالعربىالخليج
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)وهممساعديهمنوثلاثة*(Dr.Lansing)لانسنجالدكتورقاملقد

James)كانتينجيمس Contine)زويمروصموئيل(Samuel Zwemer)

لانسنجوالدكتورالارسالية.هذهبتشكيل(PhilipPhelps)فيليبسوفيليب

نيوبرونزويكفي88اللاهوتمعهدفىالعربيةللغةأستاذاكان

(NewBrunswick)اسموكان.الامريكيةنيوجيرسيولايةفى

لانسنجالدكتورأطلقوقدس!"+"،))!حث!لثا"العجلةهوالاصليالارسالية

الارساليةالىلتغييرهاضطرولكنهعليها،الاسمهذاالثلاثةومساعدوه

بالقيامللسماحأمريكا(فيالهولنديةالاصلاحلكنيسة)التابعة((الأجنبية

العريية)5(.باللغةالناطقةالبلادفيتبشيريبعمل

بادىءفىمؤسسيهالاعتقادمستقلكمشروععملهاالارساليةوبدأت

أصبحتالحقيقةفىولكنها،الكنيسةرضايحوزأنالصعبمنأنهالأمر

هذهاصبحتحيثلها،وتأبعةالاصلاحيةبالكنيسةالارتباطوثيقة

4918)6(.عاممنذبهارسميأعضواالارسالية

علىجزئيةسيطرةسوىالمتحدةالولاياتفيالأمللكنيسةيكنولم

النظامبينهماالعلاقةعلىيغلبكانحيث،العربيةالارسالية

اليوميةشؤونهاتديركانتالعرييةالارساليةف!نولذا،اللامركزي

بأعضاءوتزويدهاالأمواللطلبالاالأمالكنيسةإلىترجعولا،مستقلة

هوالأمريكيةالعربيةللارساليةالرئيسالهدفوكانالتبشيريه.الهيئة

نظرابعدفيماولكنها،العربيةالجزيرهشبهفيبالتبشيرالقيام

مبشرأكانوالدهلأنالمنطقةهذهفيللعصلالارساليةانشاءالىلانسنجالدكتوردفعماان"

عشر)4(.التاسعالقرنمنالأولالنصففيطويلةلمدةسوريافى

فيالاصلاحلكنيسةالتايعينالميشرينلتد!يب1784فياللاهوتىالمعهدهذاأنشىءوقد..

عامحتىنيوجيرسىولايةفىنيويرونز!يكفيالمعهدمركزوكان،المتحدةالولايات

utgers)رتجرزجامعةالىانضمعندما0918 University.،
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الخليجمنطقةعلىجغرافيأنشاطهاقصرتفقدالمبشرينالىلافتقادها

)7(.العربي

الإسلامكانحيث،الاسلاميالدينموطنهيالعربيةوالجزيرة

استراتيجيةواجهتالتيالكبرىوالعقبةللمسيحيةالرئيسالهدف

الانجيلينشرواأنالارساليةمؤسسوقررلذا،المنطقةفيالتبشير

تحويلفىالأملكانوحيث،الاسلامفيهنشاالذيالمكانفىالمسيحي

تمامأيدركونالارساليةموسسووكانضعيفا،المسيحيةالىكبيرعدد

كانواذلكمعلكنهمهنا،التبشيريالعملتعترضالتيالصعوبات

هيللارساليةالرليسةالمهمةكانتلقد.مستحيلغيرأنهيعتقدون

عملياتهموكانت.الصحيةالخدماتوتقديموالتعليمالدينيالتبشير

)8(.الغرضلهذامشكلةلجانطريقعنمحلياتداراليومية

أنهمخاصةسياوقونهاالتيالكبيرةالمصاعبمنمراراحذرواوقد

.الاسلاممهدالعربيةالجزيرةأنحاءجميعفيبالتبشيرسيقومون

نأيجبالمهمةبهذهيضطلعونالذينالمبشرينف!ن،أخرىوبعبارة

سيذهبونلأنهمالتبشيرلةبرسالتهمعميقآايمانأالمؤمنينمنيكونوا

فيوالعمل،بدينهمالتمسكشديديلمسلمينللتبشيرخاصميدانالى

الارساليةقيادةوضعتالتبشيريبالعملالبدءوقبلءالحرارةشديدجو

نشاطاتها.ومجالاتسياسةلتحديد9188عامفيللعملخطة

للارسالية:الأولىالخطة

الرئيسالهدفأنودستورها،الارساليةعملخطةقراءةمنيتضح

وكان.المسيحيةإلىالعربيةالجزيرةاهاليتحويلكانللارسالية

المصادرف!نيكنومهماوتنظيمها.الارساليةسياسةعلىتركيزها

رقم)1(.الملحقفيالبحثهذاينها!ةودستورماالارساليةخطة8
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نآالسيدةذكرتفقد،الدينىالتبشيريالجانبعلىأكدتقدالأخرى

المسيحيةإلىالناسلتحويلأرسلنا)القد:(AnnHarrison)هاريسون

الفه،،)9(.إلىوالدعوة

فيالارساليةمشروعاتعليهسترتكزالذيالأساسهوهذاوكان

وحملالعربيةالجريرةتنصيرهوالأساسالهدفانحيثالمستقبل

متصلبموقفالأساسالارساليةموقفإن.المسيحيةاعتناقعلىأهلها

بنيجميعدفعهوورفاقهزويمرصموئيلهدفوكان،الإسلامضد

تجسيداالارساليةخطةوكانت،المسيحللسيدأتباعأليصبحواالانسان

الأفكار.لهذه

اختاروافقد.المنظمةتسميةهيالخطةمناقشةفيالثانيةوالثقطة

التالية:للاعتباراتنظرآ"العربية))الارساليةاسم

بلادفيالتبشيريالعملكانالجمعيةلهذهالأساماالهدفإن:أولا

العربموطنهيوالتىالعربيةالجزيرةشبهأساسوبشكلعربية

الاسلامي.والدين

منغيرهاعنومتميزةمختلفةالارساليةهذهتكونأنأرادواإنهمثانيا:

الميدانلهذاالانتباهتلفتأنتستطيعلكيالمسيحيةالارساليات

.الدعوةهذهأمثاللاستقبالمهيأأنهيعتقدونكانواوالذيالجديد

يحملهاالتيالشكوكعلىالتغلبإلىيهدفالاسمهذااختيارانثالثآ:

جدأطبيعيةكانتالشكوكوهذه.الأجانبأنشطةنحوالغرب

فيأشدهعلىالأجنبيالصراعكانعندماالوقتذلكفيوخاصة

خاص.بشكلالعربيالخليبممنطقة

المرحلةفىالارساليةلنشاطالعامةالخطوطالخطةوضعتوقد

لها.هدفأالعربيةالجزيرةواختيرتالمقبلة
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للارسالية:هدفأالعرييةالجزيرةلاختياردعتالتيالأسباب

اسبابأالتبشيريالارساليةلنشاطهدفأالعربيةالجزيرةلاختيارإن

السابقفيكانبأنهالادعاءهوالرئيسةالاسبابهذهواحد،عديدة

فىالنقطةلهذهأشرناأنسبقوقد.المنطقةهذهفيتاثيرللمسيحية

غيراليهاالمسيحيةإرجاعأنيعتقدونكانوافقدولهذا-الأولالفصل

هذهروادمنوهماكانتينوجيمسزويمرصموئيلأكدوقد.مستحيل

ذكرا:عندماالسببهذاأهميةالحركة

الأسبابأولا،(العربية)الجزيرةفىللعملالدوافعبينمنن"1

أكدتوقد،العربيةالجزيرةاسترجاعفىحقاللمسيحان..!التاريخية

كانتالمسيحيةأنالأخيرةسنةالخمسينفيلديناتجمعتالتيالدلالل

علىواضحةأثاريةدلائلوهناكعهدها.بدايةفيالبلادهذهفيمنتشرة

هذهنعيدأنواجبنامنف!نولهذا،هناكالمسيحيةالكنيسةوجود

").!(.المسيحيةأحضانالىالمنطقة

سيكونالعربيةالجزيرةفىالمسيحيالنجاحأنهو:الثانيوالسبب

نأتفترضكانتالفكرةوهذه.المسيحىالتبشيريالعملفىتحولنقطة

التبشيرأمامبأكملهاالمنطقةأبوابلفتحمنطلقاسيكوننجاحهم

المسيحى.

المشابهةالمنظماتمعالتعاونضرورةعلىالارساليةأكدتوقد

التنفيذقيدالفكرةهذهولوضع.المنطقةداخلالعمللهاسبقوالتي

9188سنةأكتوبرمنعشرالسادسفيادنبرهفيكانتينجيمستوقف

فالكونركيثإرساليةمعالتعاونأسسليضعالصنطقةالىطريقهفى

(KeithFalconersMission)اسكتلنداكنيسةالىوالتابعةعدنفى

بالاتصالالعربيةالارساليةقاصتالمنطقةوصولهوبعد)9!(.الحرة
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هذهانوالواقع.المساعدةوتقديمللتعاونفالكونركيثبارسالية

هذهواهم،قئمةمساعداتالأمريكيينللمبشرينقدمتالارسالية

وخاصةالمنطقةأحوالعنالمعلوماتبتقديميتعلقماالمساعدات

العربيةالارساليةف!نهذا،الىاضافة.والدينيةوالاجتماعيةالجغرافية

المتحدةالارسالية-العراقفيالمشابهةالمنظماتتعاونعلىحصلت

الكنيسةوجمعية،الأوسطللشرقالمسيحيالمجلس-العراقفي

التبشيرية.

للارسالية:الميدانيةالعملياتبدء

بدأتالعملخطةتفاصيلوضعالعربيةالارساليةاتمتأنوبعد

وقامواالمبشروناجتمعالامربادىءوفى.الميدانيللعملبالاعداد

واجتماعيةجغرافيةهعلوماتمنبالمنطقةيتصلماكلبدراسة

مستكشفةغيرالمنطقةيعتبرونكانواوقدذلك.وغيرودينيةواقتصادية

هذهعلى(Barry)وبارني(Mason)ماسونأكدحيث،الوقتذلكفى

النقطة:

وسكانهامكتشفةغيرالعمليةالناحيةمنكانتالعربيةالجزيرةن"1

لدراسةوقتنامن!جزنكرسأنبمكانالأهميةمنف!نولذا،مجهولون

بأيةالقيامقبلالمقبلةللعملياتالمناسبالموقعواختيارأحوالها

؟(.T")ايجابيةمحاولات

وقوعالىأدىمماكبيرآكانالمعلوماتفىالنقصانوالواقع

الصحيجتقديرهمعدمالمتاعبهذهوأهم.كثيرةمتاعبفيالارسالية

الجنرالوصفوقدإلخ......والدينوالطقسكاللغةالمنطقةلمشكلات

الجغرافيةالأحوالالعربيةالجزيرةالىرحلتهفى(Heig)هيج

قامالتيالمختلفةوالقبائلللبلادوالدينيةوالتجاريةوالاقتصادية
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التالية:بالقناعةجولتهمنخرجوقدبزيارتها،

الكتابلاستقبالمهياةمتفاوتةبدرجاتالعربيةالجزيرةكلن)11

(()13(.مفتوحتينبذراعينالمقدس

أخفقتحيث،صائبةتكنلمهيجالجنرالتنبؤاتأنثبتوقد

فيأوالعربيةالجزيرةشبهفيسواءالمقدسالكتابنشرفيالارسالية

ولكنبعد.فيمابالتفصيلالنقطةهذهوسنبحث.العربيالخليجمنطقة

ومن.بالنجاحالتنبؤالىدعتهالتىالأسبابتقصىنحاولأنبنايجدر

شبهأنهوهيجالجنرالتضليلالىأدتقدتكونأنيمكنالتيالأمور

سكانجهلحملوربما،الأيامتلكفيجيدامعروفةتكنلمالجزيرة

درجةعلىليسوابأنهمالاعتقادعلىالجنرالوالكتابةبالقراءةالجزيرة

تلكقناعتهإلىأدتالتىالأخرىالقويةالأسبابومن.الايمانمنكبيرة

أمامالطريقمهدتقدالمنطقةهذهعلىالبريطانيينسيطرةأنظناثه

تغييرالاستعمارقوىاستطاعتأنالتاريخفىيحدثلمولكن،المسيحية

العالم.بقاعمنبقعةأيفيبالقوةالناسوافكارشخصية

وافيةهدراسةالإسالأمبدراسةتقملمالارساليةأنهوالمهموالعامل

ألفةأكثرآخردينمنافسةتواجهلنالمسيحيةأنمنمقتنعةكانتفمد

علىأدلوليسحاجاتهحلأمعانسجامأوأكثرمنها،المنطقةأهللدى

منبهالمناطقتلكسكانوتعلقوأهميتهالاسلامفهمفىفشلهم

السيدالجزيرهفىالتبشيرروادأحدبهاخرجالتيوالقناعاتالانطباعات

:القولحدالىذهبوالذي*(Stone)ستون

لاالمحمديةفالعقيدةبه،مبالغاأمراليستالمسيحيةالىالحأجة"ان

الاسلامبأنجازمأاعتقدواننيعنها،نحملهاالتىالصورةعن!سوتقل

عنتخئىثم،9!18سنةفيمسقطفيعملوقدهالعربيةالارساليةرؤادأحدهوستونالسيد"

التالية.السنةفيماتأنيلهثولم،المرضبسببالعمل
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بثقلهاتلقيباناقتنعتانالكنيسةياننتصورها،التيبالقوةليس

الإسلامنهايةأنأعتقدوإننينظن.مماأسهلستكونالمعركةف!نضده

(()14(.محتومةأصبحتقد

اللغةمنمتمكنةتكنلمالارساليةف!نالمهمالعاملهذاإلى!اضافة

ذلكإلىيضاف،الناسمعطبيعيةصالأتتقيمأنتستطيعبحيثالعربية

الناسأعطتوالأمريكيةالبريطانيةالحكوميةبالدوائرصلاتهمأن

.واحدةالاستعماريةالسلطاتوأهدافالارساليةأهدافبأنانطباعا

منمستقلفصلفيبالتفصيلللارساليةالسياسيةالمضامينوسنبحث

الدراسة.هذه

الميدانية:المحطات

الميدانيللعملانتقاليةمحطةأولبيروتاللبنانيةالعاصمةكان!

عدةشهوراهنالاالمبشرونفأقامكلها،المنطقةفيالعربيةللارسالية

والنظراستخدامها،علىوالتدربالعربيةاللغةودراسةالمعلوماتلجمع

رفيقهممقابلةكلهذلكمنوالأهم،الأولىللمرةالمقبلعملهمميدانالى

مساعدآبعدفيماأصبحسوريمسيحيوهوالمسيحعبدكميل،المقبل

للارسالية.

ماسونعنهوقالالارسالية،أعمالفيومفيدامهمادورالعبوقد

(Mason):للاعجابداثارةنفعاالشخصياتأكثرمنواحد"انه)....-.....(

للمعرفةتواقةبطبيعةويتمتعبيروتفييسكنسورياشابأكانوقد

(،)15(.رصينوفكر

كانواالذينالأمريكيينالمبشرينمنأيضاالعونالارساليةتلقتوقد

طويل.بوقتالارساليةهذهتولدأنقبلبيروتفينشاطهميزاولون
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:البصرةمحطةافتتاح

اولب!قامةوبدأتالبصرةالىالعربيةالارساليةذهبتبيروتوبعد

وقاعدةمركرأالتاليةالسنواتفيالمحطةهذهأصبحتوقدلهاامحطة

التيالمهمةالمناطقبينوكانت،العربيالخليجمنطقةفىلعمللاتهم

.)6؟(*لاحتلالهايخططونكانوا

اعتباطيا،أمرالعملياتهمأولىومحطةقاعدةالبصرةاختياريكنولم

استراتيجيةباهميةيتمتعالمدينةهذهموقعكانفقدمدروسأ،أمرابل

العربي.للخليجالشماليالراسعلىتسيطرلانهاكلهاالمنطقةفي

واستطاعهناكقنصليةأنشأتانسبققدالأمريكيةالحكومةوكانت

هذافىكانوقدحمايتها.تحتويعملوايعيشواانالأمريكيونالمبشرون

الدولةسيطرةتحتفيهكانتالذيالوقتفيخاصةلهمكبيرعون

S.)زويمرصموئيلوكان.العثمانية .M Zwemer)كانتينوجيمس

(JamesCantine)كاناولهذا،المحطةتلكفيالتبشيريللعملرائدينأول

السلطاتإلىاضافةالدينيةوقيادتهمالمواطنينفعلردودواجهمنأول

التركية.

وبعضالخليجأراضيمعظمبتغطيةالارساليةعملبدأالبصرةومن

الخليجموانىءبزيارةالمبشرونقاموقد،العربيةالجزيرةشبهأجزاء

العربيةالجزيرةشبهفيأخرىومناطقعمانفيالداخليةوالمناطق

عندماالمبشرونوكان.والكويتوالأحساءالبحرينثمبمسقطمبتدئين

هذهوكات.الأوليةرحلاتهمعلىيعتمدونجديدةميادينبفتحيرغبون

الجغرافيةالأوضاعودراسةلاكتشافالصحيحةالوسيلةهيالرحلات

قدالارساليةتكونالرحلاتهذهوبعدمباشر.طريقعنوالسياسية

العسكريةاللغةالىأقربوهىأدبياتهمفيالمبشروناستخدصها،1المنطقة"احتلالكلمةان*

أجله.منويعملونيتبنونهالذيالسلميالتبشيرالىمنها
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علىيركزونالمبشرونوكان.الجديدةالمنطقةفيعملياتهالبدءتهيأت

والمدرسةوالمكتبةوالمستشفىكالسكنالاساسيةالحاجاتتأمين

الاتصالمنتمكنهمالتيالأحياءالمنشآتلهذهويختارون،والكنيسة

بسهولة.بالناس

وعداءمعارضة1918عامالبصرةفيلمحطتهمتأسيسهملاقىوقد

علىبالحصوليتعلقفيماوبخاصةالتركيةالسلطاتجانبمنشديدين

البصرةفيالأولالتبشيريالبناءمشروعوكانالصرورية.الأبنية

مسكنآوأقاموا.بالنخيلالمغروسةالواسعةبحديقتهاالبناتمدرسة

مدرسةمجمعأسوارداخلمكتبةوأنشأواالارساليةلأعضاءمنهاقريبا

فيهبنواالذينفسهالوقتفيالبصرةمدينةوسطفيالعشارةفيالبنين

روساءأحدوهو-(Dykstra)دايكستراالسيدلوجودوكان.البناتمدرسة

فرصةالأمورهذهفيخبرةلديهكانتوالذيالبصرةفي-الارسالية

منالانتهاءتموقد.الميدانهذافيخدماتهمنللاستفادةثمينة

.0391سنةفىالمختلفةالمشروعات

توزيعالبصرةفىالأولىالتبشيريةللنشأطاتالبارزةالمعالمومن

تلكفىافتتحتتبشيريةمؤسسةوأول،الناسعلىالمقدسةالكتب

كانوابأنهمالمبشرونويدعى7؟(.)المقدسالكتابمكتبةهبىالمنطقة

علىدليلأذلكواعتبرواالدينيةالكتبمنكبيرةأعدادببيعأولايبدأون

لأنكذلكيكنلمالحقيقةفيالأمرولكن.الناسعمولعلىتأثيرهم

عنهايعلمونيكونوالمأمورفيوبخاصةللقراءةمتعطشينكانواالناس

الحديثة.الحضارةعنبعيدايعيشونيزالونلاكانواوقتفىشيئا

الديني.التبشيريالنشاطفصلفيبالتفصيلالنقطةهذهإلىوسنعود

العقدفيالبصرةفيالمنازلاستئجارفيصعوبةالمب!تنوونيجدولم

عديدةمساكنعلىالحصولمنتمكنوافقدةالارساليةنشاطمنالثاني
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القضاياأهممنهيالطبيةللخدماتالعظيمالتأثيرإلىالحاجةوكانت

أحدتبرعنفسهاالسنةتلكوفي8091عامفيالارساليةواجهتالتي

فىآخرمستشفىلبناءدولارآلافستة0006بمبلغالارساليةأصدقاء

بناءترخيصعلىالارساليةحصلتطويلةمناقشاتوبعد،المنطقة

MemorialHospital)التذكاريلانسنجمستشفىوهوالجديد،المستشفى

Lansing)،؟)18(.909سنةفىأنشىءوالذي

الصعوباتمنبالرغمبالتدريجنماقدالتبشيريالعملأننرىوهكذا

إلىهناكواستمر،8091عامفيالتركيالانقلاببعدحدتهازادتالتي

قررتفقدالأخيرللحدثونتيجة.العراقفىالثورةقيامعند5891سنة

المتحدة)الارساليةإلىمؤسساتهاوتسليمالمحطةهذهإغلاقالارسألية

وعندالبلاد)91(.منالشماليالجزءفىتعملكانتوالتى(العراقفي

حانقدالوقتأنالمبشرونرأىالبصرةفيالارساليةاوضاعاستقرار

البحرين.علىاختيارهمووقعالخليجفيجديدةمحطةلافتتاح

البحرين:محطةافتتاح

أنهاالجزيرةهذهأهميةوتاتي.العربيالخليجفيالبحرينجزيرةتقع

فيالأحساءمنوقربهاومسقطالبصرةبينالطريقمنتصففيتقع

قوىأيديفيكانتالجزيرةهذهانوالواقع.السعوديةالعربيةالمملكة

عامفىالبرتغاليوناحتلهافقدعشرهالسادسالقرنبدايةمنذعديدة

فىالعربيةالقبأئلعليهاوسيطرت1622،عامفىوالفرس1521،

0391)02(.عامفىوالبريطانيونعشر،الثامنالقرنمنتصف

قامعندماعشرالتاسعالقرننهايةفىالجزيرةإلىالمبشرونوصل

محطةيفتتجلكيعدةمراتالمنطقةهذهبزيارةزويمرصموئيلالقس

:ا298عامالأولىزيارتهعنيقولكتبوقد،هناكجديدةتبشيرية
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الساحلعربف!نالعموموبوجهالغرباءيكرمونجميعاالعرب))ان

الكتابحاملامسيحىيأتيهمعندماالشكيساورهمانلابدالعريى..

(()؟3(.توقعتممامضايقةبأقلاستقبلونيولكنهمالمقدس

وخلال.)22(المقدسللكتابمكتبةزويمرأقامالتاليالعامبدايةوفي

بافتتاحببطءالبحرينفيانشاء.المحطةفيالعملاستمر3918عام

محطةالأمرأولفىتعتبركانتالبحرينأنومع.ومدرسةمستشفى

قاعدةبللاثانيةرئيسةمحطةبعدفيماأصبحتأنهاإلاللبصرةتابعة

الأولىالعالميةالحرببعدالعربيةللارساليةالتابعالتبشيريللعمل

نأالتجربةبنتيجةظهرفقدللارسالية،قاعدةالبصرةتعدلمعندما

نأالمبشرونوجدكمامحدودأ،كانالأنحاءتلكفيالتبشيريالنشاط

أولاموقعهابسببالبصرةفيالعملمنأسهلالبحرينفىالعمل

أحدهم:ذكروقدثانيا،بريطانيةمحميةولكونها

مماالتبشيريللعملالأمانمنأكبرقدرايعطيالسياسيوضعهان"1

،،)33(.الاستقلالمنأكبربقسطتنعمالتيالعربيةالبلادفيالحالهو

وقد،الطبيةالخدماتهوالبحرينفيللمبشرينالأساسيالعملوكان

البصرةمنوزوجته(Thorns)تومسالسيدجاءعندماالعملهذاتطور

ووضعجدأ(،ماسةمستشفىإلىالحاجة)وكانت0091سنةسبتمبرفي

.(MasonMemorialHospital)التذكاريماسونلمستشفىالأساسالحجر

مستشفىكأولالمستشفىتكرشىجرى2091عام)مارس(آذار91في

الأخرىالمحطةفيالحالهووكما.العرييالخليجمنطقةفىتبشيري

وقد.المسكنمنالأرضيةالحجراتفيوكنيسةمدرسةأقيمتفقد

بالأموالنيويوركفيبروكلينمنكمةسon)ماسونعائلةتبرعت

آخرمستشفىإنشاءتم2691عاموفي)34(.المستشفىهذالبناءاللازمة

ThornsMemorial)التذكاريتومسويلزماريونمستشفىوهو Hospital
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MarionWells).

كبيرمنرلفبني،المبشرينمساكنفيشاملتغييرذلكبعدوجرى

شقتينإلىلتقسيمهالمنزلهذاتصميمأعيدوقد،الصحىالمجمعبجانب

قدمهبسببالمستشفيينمنالقريبالطبيبمسكنهدموقد.منفصلتين

تاريخيةبقيمةيتمتعوالذيالشرقيالبيتأماجديد.مسكنمكانهوأقيم

فقد8091سنةأقيمعندماللراحةمثاليأمكانايعتبركانوالذيكبيرة

وقد.التبشيريةالأنشطةمنللعديدمركزاالسنينمدىعلىيستعملكان

للارسالية.تابعبعدفيمابجوارهمنفصلمنزلبني

مسقط:محطةافتتاح

الىللتحركالوقتحانالبحرينفىالارساليةأوضاعاستقرارعند

لاحساساموقعاتعتبرمسقطوكانتمسقطوهيألاأخرىمهمةمنطقة

للخليجالجنوبيالطرفعلىتسيطركانتفقد،البصرةعنأهميةيقل

المنطقةتلكفىالتبشيروكان.الشرقفيمهممائىطريقوهو،العربي

لعبهالذيالتاريضيالدورولأهمية.الأهميةمنكبيرةدرجةعلىبالذات

هذاعنالحديثبمكانالأهميةمنف!نهافريقيا،شرقفيالعمانلون

مسقطفيالعربيةالارساليةنشاطاتمناقشةفىالدخولقبلالدور

إفريقيا:فىعمانعربدور

الإسلامدعاةإليهاحملالتيالبلادمنواحدةافريقياكانتلقد

المسيحيةتأسيسعلىمضىقدكانالاسلامجاءوعندما.نشاطهم

بلادالىانتقلومنها.)25(والحبشةمصرفىوبخاصةطويلزمنهناك

انتشروقد،السلميةبالوسائلهناكالاسلامنجحوقد)السودان(.النوبة

للانقطاعمنعرلةأماكنفييقيفونكانواالذينالنساكطريقعننفوذه

المجاورةالمناطقسكاناجتذابمنبالتدريجوتمكنوااللهلعبادة
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همالاوروبيينمنالجهاتتلكإلىوصلمنأولوكان.)26(اليهم

ومنذ1059.سنةفيالمناطقتلكفىالكنائسبنواالذينالبرتغاليون

الناسبتحويلوالقيامبالوصولالأوروبيةالارسالياتبدأت0561عام

منذإفريقيامنالشرقيةالمناطقيعرفونالعربوكان.)37(المسيحيةالى

قبلمزدهرةكانتالأحمرالبحرشواطىءبينوالتجارة،طويلوقت

دوراوافريقياالعرييةالجزيرةبينالتجأرةلعبتحيثهالاسلاممجيء

للبحر.المتاخمةالمناطقفىوخاصةافريقيأ،فيالإسلامنشرفيكبيرا

يشكللاالعاشرالقرنمنذإفريقيا-فىالاسلاميةالدولتأسيسوكان

القرنالىالعاشرالقرنومنذ.الحبشةفيالمسيحيةالمملكةعلىخطرا

إفريقياشرقفيمنتشرةالاسلاميةالدعوةمراكزكانتعشر،السادس

)38(.قم!)،ولواريتريا(H)مم!دةوهرر(Zaila)ريلعمناطقفيمثلا

الجزيرةمنقربهامنبالرغمبطيئأإفريقيافيالاسلامانتشاروكان

ومناطقالجزيرةجنوبمنتبحرالعربيةالشراعيةالسفنوكانت،العربية

منالأريعةالاشهرخلالوالصينالهندالىأضافةافريقياالىالخليج

)93(.الريحاتجاهتغيرعندوتعودالمناخفيهايعتدلالتيالسنة

ديفاسكوأياممنالاوروبيينعندمعروفةالافريقيةالقارةوكانت

مراكزورأىA،914عامفيافريقياشرقمدنالىوصلالذيجاما

لأنهمالقوىميزانالبرتغاليينوصولقلبوقد.التجاريةالمسلمين

ذلكأدىوقد0153،منذالساحلعلىوسيطرواعدة،أماكناحتلوا

المنطقة.فيالفارسيوالنفوذالعربيةالسيطرةانهيارالىالحالبطبيعة

واستولواالشمالمنالبرتغاليينعمانعربطرد8916عامفىولكن

البرتغالييننفوذعلىالقضاءإلىأدىمما(Kilwa)وكلوازنجبارعلى

041سنةوفي.المنطقةفي Aولكنالعريية،للتجارةدائمةمراكزأنشئت

جنوبالىيتسللبدأوريطانياوبخاصةالأخرىالاوروييةالدولنفوذ
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)03(.العربيالخليجمنطقةدالىالعربيةالجزيرة

الاسلاماستمروالاقتصاديالسياسيالنزاعسنواتأثناءوفي

الصلاتطريقوعنوالتجارالمستقلينالدعاةايديعلىبالانتشار

المسيحيونالمبشروندخلعشرالتاسعالقرنوفي.كالزواجالاجتماعية

تفعلولم)!3(.التجاريةوالمشاريعالغربيالاستعمارتوسعمعافريقيا

ممارسةمنالمسيحيينالمبشرينلمنعشيئاالإسلاميةالحركات

وقد.0185عاممنذبنشاطيعملونالمبشرونوبدأ.هناكنشاطهم

والتوسعالاستعماريكالنمووالسياسيةالاجتماعيةالعواملساعدت

الحركةتقدمعلى.)32(الطبمثلالإنسانيةالخدماتوانتشارالتجاري

بزيادةالمسيحيونالمبشرونوقام.المنطقةفىالمسيحيةالتبشيرية

في*المسلمينالدعاةتأثيراستمرحينفيكبيرةزيادةنشاطهم

منذهناكالعربلاستقرارونظراافريقيا.منوالداخليةالساحليةالمناطق

ولذا،للسكانمألوفةكانتالعربيةالاجتماعيةالتقاليدف!نطويلزمن

صعوبةيجدوالمأنهمكمانشاطهملمزاولةملائماجواالعربوجدفقد

للأهاليالمحليةالاجتماعيةوالأعرافالتقاليدمعالتكيففى

الإفريقيين.

للاتصألطبيعيةكنتيجةظهرافريقيافيالاسلامىالنشأطانوالواقع

بينالتعاطفف!نولهذاالبلاد،وأهاليالمسلمينبينوالتزاوجالتجاري

الزنوجبينالتعاطفمنأقوىالافريقىوالمواطنالمسلمالداعية

منالعديداليوم"يوجدأنه(Parrinder)بارندرويذكر)33(.والأوروبيين

ولكنالاستواءخطفيعديدةإسلاميةمناطقفيالمسيحيةالارساليات

قليلالمسلمينمنالمسيحيةاعتنقوامنوعدد.الشمالفيأقلعددها

جهودعلىتعتمدكانتفقد،كثيرأالمسيحىالقبشيرعنافريقيافيالاسللأميةالدعوةتختلف.

معينة.منظمةجماعةأوبدولةمرتبطةغيرفردية
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معيتنافىأمرالاسلام!الدينعنالتحوللأنإفريقياشمالفىجدأ

غيرالتأثيرولكنعنه،ينفصلأنالفردعلىيفرضوالذيكلهالمجتمع

وتأثيرالأخيرةسنةالمئةفيكبيرأكانالغرب!والنفوذللتعليمالمباشر

وضوحأ)،3(.اقلالمسيحيةعلىالإسلام

فيالمسيحيينوالمبشرينالمسلمينالدعاةبيناليومتنافسوهناك

أنصاربينللحوارجرتالتيالمحاولاتالاعتبارفيأخذنادىاذاافريقيا

كانإذامانتساءلأنالمناسبمنف!ن،الماضيةالسنواتفيالديانتين

السوالهذاعنالاجابةالصعبومنلا؟أمبيثهماالتنافسفىسيؤثرهذا

إيجابيأ.تقدمأالحواريحققانإلى

بيناتصالإقامةفىكبيرأدورألعبواقدالعمانيينف!!وباختصار،

والخليجالجزيرةجنوبأهاليوبينلافريقياالشرقىالساحلأهالي

الديننشرفىالتجارةالعرباستغللقدمبكر.تاريخفىالعربي

معاتصالاتهمأدتوقد.الشرقيةالهندجزرإلىوصلحتىالإسلامى

الأحمرالبحرشواطىءعلىيعيشونالذينالحاميينمنالرخلالقباثل

فيتأثيرهمف!نذلكومع،السكاناسلامإلىالشرقيالافريقيوالقرن

لاالمستمرةالساحليةالاتصالاتمنقرونخلال)البانتومنطقة

لهقدمموطىءعلىيحصلأنيحاولاذنالإسلاموكانيذكر)35(.يكاد

،العربالتجارمعصلاتكونواوالذينالساحلعلىالموزعهالشعوببين

.(36)القرنهذافيالأفعلآيبدألمافريقياأعماقفينفوذهمتغلغلولكن

التأثيرالأمريكيةالعربيةالارساليةحاولتالذينللعمانيينوكان

فىالإسلاميالديننشرفيكبيردورالمسيحيةالىوتحويلهمفيهم

تعملوالمسيحيةالاسلاميةالديأنتينكلتاأنالآنالواضحومنإفريقيا.

استطاعلماذاه!البحثهذافىيهمناالذيوالسؤالافريقياءفىبنجاح

الخليجفىفشلأنهحينفيافريقيافيالنجاحألمسيحيالتبشير
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الافريقيالمجتمعبينعدةاختلافاتهناكأنوالحقيقة؟العريي

هناكالتأثيرفىالمباشرالسببيكونقدوالذيالعربيالخليجومجتمع

فيالجذورعميقةكانتالمسيحيةأنأولها:،الخليجفيهناوعدمه

وثانيها:.والحبشةمصرفيوخاصةعهدهابدايةمنذالافريقيالمجتمع

منقبائلبينعامةيبشرونكانواافريقيافىالمسيحيينالمبشرينأن

ناوثالثا:.المسلمينبينالخليجفييعملونكأنواحينفي،الوثنيين

العربي.الخليجفىمنهأقوىكانإفريقيافىالأوروب!الاستعمارنفوذ

وبدونبحريةتبشيرهمفىالتوسععلىالمبشرينساعدتالحقيقةوهذه

تلكمنأقوىكانتافريقيافيالتبشيريةالارسالياتأنورابعا:.عراقيل

C.)،التبشيريةالكنيسةف!رسالية.العربيالخليجفيعملتالتى .M)S

البريطان!ة.السلطاتوحمايةدعمبتأثيرقويتقدالمثالسبيلعلى

القرآنان.الأسبابأهممنواحدأكانالعربيةاللغةاستخدامأنوخامسا:

تكنفلمالمحليةاللغةهيالعربيةاللغةأنوبماهالعربيةباللغةنزلقد

الحالكانفقدبالافريقيينيختصفيماأما.فهمهفيصعوبةهناله

علىالسهلمنكانفقدولذاضعيفا،كانللأسارمفهمهملأنيختلف

نجاحالىأدتالتىالرئيسةالأسبابهيهذهفحهم.التأثيرالمبشرين

الجديرومن.العربيالخليجفينجاحهاوعدمافريقيافىالمسيحية

بسببافريقيافىنجحواقدالمستدلينالمسلمينالدعاةأنبالملاحظة

سبلعليهمسهلتبينهمالاجتماعيةالصالأتاقامةأنكماأهلها،وتنية

.الاتصال

الكنيسةارساليةمكنتافريقياوشرقعمانبينتربطالتيالصلاتإن

الصلاتوهذه،مسقطالىالمبشرينأولارسالمنالانجليزيةالتبشيرية

فيماكانتوالتىافريقيا،فىالتغلغلمنالإسلاممكنتالتيهىنفسها

المسيحية.للارسالياتمفتوحاميداناذلكعدا
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فىالتبشيرروادأحدوهوول،*س!اول(الأ!!اح!37!4ماكيالكسندرأكدوقد

هوانطلقوقد،مسقطفيللتبشيرمراكزإنشاءضرورةعلىمراراأوغندا

منيتمكنلمولكنه\،19Aإفبرايد(شباطفيالمنطقةتلكإلىنفسه

تحركت.ثفسهاالسثةتلكفيماتوقدمرضهبسببعملهفىالاستمرار

منأخرىمناطقفىنشاطهامارستأنسبقالتيالعربيةالارسالية

فيلهامهمةمحطةنالثب!نشاءوبدأت3918،سنةمسقطالىالخليج

)37(.المنطقة

كانواجديدةمحطةاقامةينوونكانواعندماالمبشرينأنوالواقع

كمافيه،إقامتهايقررونالذيالمكانالىعدةبرحلاتعادةيقومون

العربيةالارساليةروادأحدزويمرج.بيترالقسقاموقدبعد.فيماسنرى

دراسةبهدف3918سنة)ديسمب!الأولكانونفيمسقطالىبزيارة

كانتالزيارةنتالجأنويبدو،هناكالىالتبشيريالعملادخالإمكانية

الجديد:الميدانمنلهرسالةأولفىيقولكتبفقدمشجعة

ومزاولهالانجيللنشرمفتوحةفرصةتقدمومسقطالوقتبعض"منذ

الىالتعرفبهدفكانهناإلىقدوميانفيها.التبشيريالنشاط

منزليإلىللقدوممستعدونوالعرب.المكانلهذاالمناسبالعملأساليب

المقدسةالكتببائعأنثبتوقد.دعوتهماذاالدينيةالأمورلمناقشة

علىالواقعةالقرىمعظمبزيارةقمتوقدللأنجيل.جيدقارىء))نعوم"

فىوتقرأالأماكنمعظمفيتباعالمقدسةوالكتب،الجبليةالممرات

(،)38(.المقهىفىأوالسوق

أمامللعملالمفتوحةالفرصيبئنأنزويمربيترالقسحاوللقد

بخصوصذكرناأنسبقوقدالجديد.الميدانذلكفىالعربيةالارسالية

المقدسةالكتبمنعددبيعمجردأنيعتبرونكانواالمبشرينأنالبصرة

الوقتذلكفىالناسأنالواقعولكن،التبشيريعملهمنجاحعلىدليل
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الذينعددبأنعلما،أيديهمالىيصلشىءأيلقراءةاستعدادعلىكانوا

محدودأ.كانالقراءةيستطيعون

فيعملهميباشرونبدأواعندمامقاومةأيةالمبشرونيواجهلم

نشاطهميمدونبدأواعندماالمصاعبمنالعديدواجهواولكنهم،مسقط

الفعلردودجاءتوقدلهم.فرعيةمحطةأصبحتالتيمطرحإلى

السلطةومنالمحليةالحكومةومنالمواطنينمنعدة:جهاتمن

يركزونكانوامسقطفيعملهممنالأولىالسنةوفي.البريطانية

قطعةشراءاخيرااستطاغواحتىالازمةالمرافقتامينعلىاهتمامهم

علىتدلتحولنقطةهذهوأصبحتعليها.الأبنيةواقامةألارضمن

زويمربيترالقسجاءوعندما.المنطقةتلكفيالدائمةوالإقامةالاستقرار

أحسنمنواحدآوكان،الاهالىمنأزلأحداستأجرالجهأتتلكإلى

القنصلوجودبسببخطورةاقلزويمروضعوكانمسقطفيالمنازل

المتاعب،يواجهعندماالقنصليةفيلهملجأيجدكانلأنهالامريكي

يجبأمريكيونرعاياأنهمعلىورفاقههوالقنصليةعاملتهحيث

وسنعالج-التبشيريعملهلمتابعةحمايتهااستخدامواستطاع.حمايتهم

أيةوعلى.السياسىبالتورطالخاصالفصلفيأكبربتوسعالنقطةهذه

منقطعةمسقطسلطانلهموقدم،منزلشراءالمبشروناستطاعحال

بعدعلىمقبرةوبناء،بناءهأعادواالذيللمنزلحديقةلتكونالأرض

منه.قريب

وهى،التذكاريةزويمربيترمدرسةبناءانتهى5891سنةربيعوفي

البناءتكلفوقد.مربعقدم006مساحتهاواحدطابقمنمؤلفةبناية

كمستشفى،البناءهذامنجزءاالارساليةاستخدمتوقددولار)93(.0012

الذيالمنزلعلىالتحسينات0بعضوأدخلتالاصلاحاتبعضواجريت

زويمربيتركنيسةتوسيعجرىوقدقبل.منالارساليةتستخدمه
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أيضا.ومطرحلمسقطكنيسةوأصبحتالتذكارية

نشاطهميمارسونبدأواهناكدائمسكنللمبشريناصبحوعندما

كبيرتين.وثقةبحماسة

بغرضالارضمنفدانينالعربيةالارساليةتملكت9091سنةوفى

لها.التابعبالمنزلالمحيطةللمنطقةالصحيةالشروطعلىالمحافظة

قامواقدالمبشرينانوهيهنا،ذكرهامنلابدحقيقةوهناك

منبدلأالأخيرتينالمحطتينمنكلفيالأرضلشراءكبيرةبمحاولات

القنصلنصيحةهوالتصرفلهذاالسببويتضح.جاهزةابنيةاستثجار

لهم:قالعندماالامريكانللمبشرينالبريطاني

هناكيكونلاحتىباسمكمرسمياالأرضتسجلأنالأفضلمن"انه

الامتياز(،)04(.لسحبالمستقبلفيمجال

البحرينفياتبعالذيثفسهبالأسلوبالمحطةهذهفيالعملوجرى

والظروفالموقعحيثمننفسهابالأهميةيتمتعانالموقعينلأن

الاهتمامتحولرسميةتبشيريةمحطةمسقطأصبحتوعندما.السياسية

جميعفىالتبشيريعملهملنشرسيأستهماطاروفى.جديدةمنطقةالى

لمحطتهمالمناسبالمكانهىالكويتأنالمبشرونوجدالخليجأنحاء

.الجديدة

:التبشيريللعملالكويتمحطةافتتاح

وقد،العربيالخليجرأسمنالغربيالشماليالجانبفيالكويتتقع

أهميتها:عنيقولويلسونأرنولدكتب

دجلةمدخلمنوقربهالموقعها،والتجاريةالاستراتيجيةالمزايا"ان

وكونها،الجريرةوسطفيسعودابنبمملكةالوثيقواتصالها،والفرات

اذالكويتموقعتجعلالأمورهذهكل..بسهولةاليهابالعبورتسمح
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(()1،(.خاصةأهمية

للمرةوزاروهالأ009سنةللكويتبزيارةالمبشرونقامأنسبقوقد

الشيخولكن،المقدسللكتابمكتبةفيهافتحواعندمالأ539فيالثانية

المكتبةب!قامةلهميسمحأنرفضالوقتذلكفىالكويتحاكممبارلا

وأنالمكتبةيغلقواأنوأمرهمالبلادفىأخرىتبشيريةمنشأةأيةأو

هذاالشيخمنالمبشرونيستغربأنالطبيعيومن.الحالفييغادروا

منغيرهافىالإجراءذلكمثلمعهمحدثأنيسبقلمإذالقرار،

منطبعآيتمكنواولمفعلا.نشاطهمممارسةيبدأواأنبعدالمحطات

قدالمبشرينأنأولها:.متعددةلأسبابالحاكممعجدلفيالدخول

فيكانواأنهموثانيها:.رسميإذنبدونالمقدسالكتابمكتبةافتتحوا

قدتكنلمأوضاعهمف!نولهذا،التبشيريعملهممنالأولىالمرحلة

الصعوية.هذهمثلمواجهةمنتمكنهمالاستقرارمندرجةوصلت

بدينهمتمسكمجتمعفيالمجادلةعليهمالصعبمنكانأنهثالثهاة

دروكانحاكمههـلاعلىيضغطواأنالدينيةوقياداتهأفرادهويستطيع

المعتمدإلىرسالةإرسالهوالموقفهذاعلىللمبشرينالأولالفعل

الرسالةهذهأرسلتوقدفيها،نشاطهموممارسةالكويتفىالبريطاني

عنالمسؤولطريقعن541!سنة)سبتمبر(أيلولمنعشرالسابعفى

أجلمنالمعونةيطلبونللارساليةالتابعةالمقدسالكتابمكتبة

كمايلي:الرسالةونصالأمر:هذافيالحاكممعالتفاهم

091حاأغسطس17

تحياتيلكمأقدم(Knox)نوكسالكابتنالسعادةصاحبحضرة

المبشرين()أيوجودناعلىمضىقدبأنهأعلمكمبانوأرغبواحترامى.

تقدمناقدوكنا.مباركالشيخمنوبترخيصأشهرستةالكويتفي

ولكنهعملنا،بطبيعةتامعلمعلىالشيخوكانقبل،منللمجىءبعرض
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القرار،هذاسببالآنحتىأعلملاوأناالبلاد،بمغادرةيومينمنذأمرني

معونتكم.بانتظارونحن

شكرناجزيلمع

صموئيلالسيدبرئاسةالكويتفىالمقدسالكتابمكتبةمسؤول

(.لح(()3البحرينفىزويمر

استمرتالكويتفيالتبشيريللنشاطالرسميةالمعارضةأنوالواقع

منللبصرةزيارتهأثناءمباركالشيخطلبعندما0191سنةحتى

الكويتإلىالمجيءالعربيةالارساليةقادةأحد(Binitt)بنيتالدكتور

منهطلبمعالجتهافيأ+أ!()11الدكتورنجاحولدى.ابنتهلمعالجة

المبشرونفاستشارفيها.الطبوممارسة.الكويتفيالبقاءمباركالشيخ

الشيخفوافقالكويتفيمستشفىلافتتاحمشروعهمبشأنالكويتحاكم

بأنلاعتقادهمعارضوهاالبارزينالرجالمنالعديدولكن،الفكرةعلى

علمعلىكانوالأنهمالناسفىدينيتأثيرلهايكونقدالطبيةالخدمات

الخدماتبتقديمهناكنشاطهمالمبشرونبدأفقدءالبحرينفيحدثبما

المعارصةهذهالشيخقأوموقد.الدينيالنشاطالىانتقلواثمالطبية

بعدوبخاصة)43(،ولشعبهلعائلتهالفائدةسيوفرالمستشفىبأنلاقتناعه

الىإضافة،ابنتهعينعلىبنيتالدكتورأجراهاالتيالناجحةالعملية

دينيا.شعبهفىالتأثيريستطيعوالنالمبشرينبأنقناعته

أرسلمغادرتهمنشهرويعدالبصرةإلىالكويتبنيتالدكتورغادر

عددمععادوعندما.الكويتفيالطبلمزاولةيستدعيهمباركالشيخ

ليكون،أخيهابنيملكهكانكبيرامنزلأالشيخمنحهمساعديهمنقليل

يكونبأنلرغبتهربما)44(،قصرهمنقريبأالمنزلوكان.تصرفهمتحت

قربهمبآنيعتقدكانلأنهأو،الشخصيةمراقبتهتحتالمبشريننشاط
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لعائلته.أولنفسهالطبيةمعونتهمالىاحتاجاذانافعأسيكونقصرهمن

،انقطاعبدونالكويتفيالتبشيريالعملاستمرالتاريخذلكومنذ

تدريجيا.بالنموأخذأنيلبثولمومحدود،بسيطبشكلبدأقدوكان

طلبعندمابدأالكويتفىالعربيةالارساليةفرعتأسيسأنوالواقع

غربفيالأرضمنقطعةبشراءلهميسمجأنالحاكممنالمبشرون

لأعضاءاللازمةالابنيةعليهاليقيموامعقولبثمنالكويتمدينة

منالثانيةالمحطةكانتوالتيالبحرينفيمحطتهمغرارعلىالارسالية

ومنذ.البصرةمحطةبعدالصنطقةفىالتبشريةللعملياتالأهميةحيث

عروضبقبوليرغبكانمبارلاالشيخأنالواضحمنكانالبداية

فىسياسيةتعقيداتأيةيولدلنالأمرهذابأنلاقتنأعهبنيتالدكتور

ومستقلة.حديثةطبيةعنايةولأهلهلنفسهسيضمنأنهحين

التالى:النحوعلىالمنطقةفيالبريطانيةللسلطةالمبشرونتعهدوقد

العربيةالارسالية

أمريكافيالاصلاحيةالكنيسة

البريطانيةالحكومةمعتعهد

91؟.نوفمبر18

الخليجفيالعربيةللارساليةالمديرين،أدناهالموقعين-نحن

العربية،الجزيرةفىالهولنديةالاصلاحيةالكنيسةلارسالية)الفارسى(

هنانتعهد-الكويتفىالبريطانيةللحكومةالخاصبالوضعمنااعترافآ

علىالبريطانيةالحكومةبموافقةمباركالشيخمنحصولناحالفيأنه

مركزلانشاءالايجارأوالشراءطردقعنسواءالكوتفيأرضقطعة

الصعوياتتذليلعلىسنعملف!ننانشاطنا،لممارسةلارساليتنادائم

وفي.مباشرةبالشيخبالاتصاللآخروقتمنتنشأقدالتىالصغيرة
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تحكيمالىسنلجأف!ننا،الطريقةبهذهخلافاتناحلمنتمكنناعدمحال

إلىغيابهحالفيأوفقط،البزيطاثيةالحكومةلممثلالطيبةالمساعي

الكويتفىالارساليةوستكون)الفارسي(.الخليجفيالبريطانىالمقيم

ظروفأيةتحتنسعىولن،البصرةفيارساليتنافرععنكليةمستقلة

موظفيأوالتركيةبالسلطاتالاتصالمبا!تنرغيرأومباشرنحوعلى

(،)45(.التركيةالمناطقالىالمفوضينالقنصليات

E.موردايكي.التوقيع Moerdyk

D.دايكستراد. Dykstra

البحرين،فىالعربيةالارساليةرؤساءمنالتعهدهذاتوقيعوبعد

الكويت-فيبرنامجهمفييستمرواأنللمبشرينالممكنمنأصبح

لاقامةأرضقطعةلشراءالشيخموافقةعلىوحصلوا،الجديدةمحطتهم

1391سنةوفى.الكويتمدينةفياللازمةالأبنيةمنوغيرهامستشفى

المستشفىأصبحعاموبعد،الرجاللمستشفىالأساسالحجروضع

وكان،للعملجاهزا

يقدمونملريوالدكتورهاريسونوالدكتورهوذلكقبلبنيتالدكتور

المشروعهذاكانفقدوهكذا.المواطنينأحدمنزلفيللأهاليالخدمات

تلكفىللارساليةالإنسانيةالخدماتتطورفيالأمامإلىخطوة

)46(.المنطقة

ماإلىوعادت،الأولىالعالميةالحربخلالالخدماتهذهتومفتوقد

علىهناكالعاملةالهيئةركزتثم.الحربانتهاءبعدعليهكانت

كيتمستشفىاسمتحتا029سنةفيافتتجوالذي،السيداتمستشفى

Kate.V)التذكارياولكوت .S Olcott MemorialHospital)،سميوقد
المخلصين.الارساليةاصدقاءمنواحدةباسم
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العملعلىتصميمهمهوهناكالمبشرينعمليميزماأهموكان

اذاعماالنظروبغض.واجهتهمالتيالمتاعبجميعرغمفيهوالاستمرار

الىيتطلعوندوماكانوافقدلا،أمقيمةذاشيئأسيحققعملهمكان

منعملهمبدايةمنذالكويتفيصعوباتواجهواوقد.بتفاؤلالأمام

عملهمعنيتوقفونوكانوافيها،الدينرجالمنثمأولآحاكمها

،الخدماتعلىويركزونالمعارضةمنموجةيواجهونعندماالتبشيري

هذهحدةتخفعندماالتبشيرينشاطهمالىيعودونولكنهم،الصحية

الظروفجميعمعأنفسهمتكييفعلىالمقدرةلديهموكانت.المعارضة

الطويلهالفترةهذهكلالاستمرارعلىقدرتهميفسروهذابهم،المحيطة

منه.يأملونأويريدونهكانواالذيبالشكلدينيأعملهمنجاحعدمرغم

بسببالكويتفىعملهاعنتتخفىأنالارساليةقررت6791عاموفي

الارساليةأ!ماءبينالخلافوبسببالمنطقةفيالمحليالتطور

عامفي،(Fell)فلوالدكتور(R.Scudder)سكدرالدكتوربينوخاصة

معالتعاملطريقةفيمختلفرأيمنهمالكلوكان6591إلى6491

.(الأهالى)7،

جدوىبعدمالعربيةالارساليةشعورهوالحقيقيالسببأنيبدولكن

التبشيرية.الناحيةمنالمنطقةهذهفيالعمل

الفرعية:المحطات

والناصرية:العمارة-أ

ويعتبرونهاخاصااهتماماالفرعيةالمحطاتيولونالمبشرونكان

591عامنهايةوفى.للمستقبلالرئيسةالمحطات Aمحطةفيالعملبدأ

فيعليهاحصلواأخرىفحطةوفي،دجلةنهرعلىالعمارةفىفرعية

للكتابمكتبةافتتحوا7918عاموفي،الفراتنهرعلىالناصرية
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وكانت.العراقجنوبفيكانتوكلتاهمامنهماكلفيالمقدس

فرعااصبحت4191وفى.محدودةالامرأولفيالعمارةفينشاطاتهم

البصرةفيمستشفىأقامواقدكانوانفسهالوقتوفيالبصرةلمحطة

افتتاحعندوبخاصةللعلاجإليهيأتونالعمارةمنالمرضىوأصبح

ورالالدكتوربرئاسةأولأ1191فيهناكالتذكاريلانسنجمستشفى

دا؟+ول()48(.3أ!أول)14بنتآرثرالدكتورثم

الفرعيةالمحطاتصذهفىالنموفىالتبشيريالعملواستمر

بسببفيهاالعملتوقفعندماالأولىالعالمبةالحرببدايةالى

العمللكن،الوقتلبعضالتبشيريالنشاطعطلتالتيالحربيةالعمليات

المحطتينهاتينافتتاحأعيدعندماالحرببعدطبيعتهالىعاد

بيلكرالقسرعايةتحتآنذاكالعملوكانا.029عامفيالفرعيتين

(Bilker)دايكستراوالسيدةالسيدرعايةتحتوبعدهاوزوجته(Dykstra)

نهايةمعتماماوتوقفالناصريةفىتدريجياالتدهورفيبدأالعمللكن

بدأتالارساليةأنهولذلكالوحيدوالتفسير.الثانيةالعالميةالحرب

وكقاعدة،الرئيسهدفهاالعربيالخليجمنطقةعلىبالتركيز

نأذلكإلىيضافالعريية.الجزيرةشبهأجزاءبقيةإلىمنهاتنطلق

ملالممناخخلقعلىتساعدتكنلمالعراقفيالسياسيةالأوضاع

الجديرومنمستمرآ.بقيالبصرةفيعملهمف!نذلكومع،لنشاطهم

العالميةالحربانتهاءمنذهناكنمتقدالوطنيةالحركةأنبالملاحظة

الغربي،الاستعماريالوجودضدعدهانتفاضاتقامتحيث،الأولى

أفكاريشغلالذيالأمرهيالغربيالنفوذمنللتحررالدعوةوأصبحت

؟959عامحتىالعمارةفيالتبشيريالعملواستمر)94(.المواطنين

مغادرةعلىأجبرتالارسال!ةلأنمغلقةالمحطةهذهاعتبرتعندما

.\58!اكدةبعدالمنطقة
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الفرعية:مطرحمحطةافتتاح-ب

تابعةمحطة،مسقطمنقريببحريميناءوهي،مطرحأصبحت

،1491سنةهناكالطبيةخدماتهمبتقديمالمبشرونبدأعندمالمسقط

هدفيكنولم.التاليةالسنواتفيللنساءوعيادةمستشفىوافتتحوا

المنطقةفيمحصورأالمنطقةتلكفىنشاطهابدأتعندماالارسالية

وشبهعمانفيالداخليةالمناطقالىالوصولنيتهافيكانفقدذاتها،

لكونهاالدوربهذاللقيامجدأصالحةمطرحوكانت.العربيةالجزيرة

تخططالارساليةوكانت.الجهاتتلكالىالمؤديةالطريقعلىواقعة

ولكنلها.قاعدةمطرحمستخدمةالداخليةالمناطقسكانبينللعمل

للارساليةالسماحمسقطحاكملرفضبالصدمةأضيبتالارسالية

موقففينفسهاالارساليةوجدتلذلكونتيجةالانحاء،تلكفيبالعمل

فىالتبشيريةالارساليةأعماللجميعالواقعفيتهديدأكانوالذي،حرج

مسقطفىقنصليتهاطريقعنالأمريكيةالحكومةتدخلولكن.عمان

ومزاولةبالبقاءللارساليةبالسماحوانتهىالنزاعلهذاحدأوضع

الفصلفىالنزاعبهذاالمتعلقةالتفاصيلذكرعلىوسنأتي-نشاطها

الارساليةالتزامالىالموقفهذاأدىوقد..السياسيبالنشاطالخاص

فقط.الطبيةالخدماتتقديمعلىوالتركيزأنشطتهافيالحذرجانب

ببناءالارساليةقامتالمنطقةتلكفىالعملمنطويلةفترةوبعد

نفسهالوقتفيالطبيبمسكنبنىوقد\،,1°"4سنةفيجديدمستشفى

89عامفيالمعديةللأمراضتومسشارونمستشفىوافتتح i،لأ

)05(.بالجذامالمصابينلعلاجآخرمبنىاليهوأضيف

أمامالخليجمنطقةلفتحللارساليةالأوليةالجهودجميعانتهاءوبعد

نحوعلىعملهمالمبشرونبدأ.والفرعيةالرئيسةمحطاتهاوبناءالتبشير

يأالهنطقة،هذهفيعملياتهمبدءمنالثانىالعقدمنابتداءوفعالجاد
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.القرنهذابدايةمنذ

قطر:محطةفتحهحاولة-ب

وتقعالارهـ،عاليةباهتماماستأثرتالتيالمناطقمنواحدةقطروكانت

الناحيةومن.البحرينعنبعيدةغيرالعربيالخليجساحلعلىقطر

مبشروقاموقد.الخليجفيالجزيرةشبهلصحراءامتدادأتعتبرالطبيعية

اذنعلىيحصلواأنقبلعدةمراتالمنطقةبزيارةالعربيةالارسالية

pennings)بنينجزجيريتالقسوهم.هناكالعملبمزاولةلهمبالسماح

دالينبرجكورنيلياوالآنسةوتومسوديمهاريسونوالدكاترةإ!ءل!(

(Harrison,Dame, Storm, Thorns and Miss CorneliaDalenbarg).في

G)برسيومفانجالقسذهب4591عام 7 an Perseum)و.هـ.والدكتور

منهمطلبوقدقطر.الىتبشيريةطبيةرحلةفى(W..HSton)ستورم

طلبالزيارةتلكخلالوفي،قصرهفىالحاكمدمضغطبفحصالقيام

الطبيةالعياداتوبعضمستشفىلافتتاحبلدهإلىيأتواأنمنهمالشيخ

الأمرهذافيووجدوامستشفىلهمسيبنىبأنهووعدهممشيختهفي

تأبعةفرعيةمحطةلتكونالمنطقةتلكفيلهمفرعلافتتاحجيدةفرصة

ووعدللمستشفىتصميموضعالشيخمنهموطلب.البحرينفىلمحطتهم

اليهمبهسيعهدالبناءمنالانتهاءوعند،بالحالفيهالعمليبدأبأن

لادارته.

491عامخريفوفي Vالدكتوروجاء.للعملجاهزاالمستشفىأصبح

مستشفىفيتعملالتيالطبيةالهيئةأعضاءمنعددمعوزوجتهستورم

تشرينشهرمنالعشرينفيقطرإلىالبحرينفيالتذكاريماسون

الخدمةولكن)95(.للعملوإعدادهالمستشفىلتجهيز)نوفمبر(الثاني

591عامففيطويلآ،تستمرأنلهايكتبلمالمنطقةهذهفيالطبية y

الصعوباتبسببقطرفىالعملعنالتوقفالىالارساليةاضطرت
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الحكومةالىالمستشفىارجاعتمحيث،الطبيةالهيئةبتأمينالمتعلقة

لهافرعافتتاحالارساليةحأولتعندماحصلماهووهذا)53(.القطرية

للسببهناكعملهاعنلخل!مافسرعانالعراو،جنوبقيالزب!رفي

الرحلاتف!نحالأيةوعلى.الطبيةالهيئةأعضاءفيالنقصوهونفسه

هذاولكن،والتبشيريالطبيالنشاطبعضهناكويقيتنقطعلمقطرإلى

محطاتإقامةأوالتبشيرأمامالمناطقهذهفتحالىيؤدلمالنشاط

.هناكفرعيةأورئيسة

المنطقة:فىالعاهلةالارسالياتمنبغيرهاالارساليةعلاقة

المسيحيةالمؤسساتأكبرهىالأمريكيةالعربيةالارساليةكانت

ارسالياتاربعهناككانإذالوحيدةتكنلمولكنهاالمنطقةفيالعاملة

هذهمنكلمعالعلاقاتمننوعالعربيةللارساليةوكان.تعملأخرى

.الارساليات

(KeathFalconer)فالكونركيثارساليةكانتالارسالياتهذهوأولى

فىنشاطاتهاالعربيةالارساليةتبدأأنقبلقالمةكانتوالتيعدنفي

معونةعلىالعربيةالارساليةحصلتوقدعدة.بسنواتالخليجمنطقة

فيالمتحدةالارساليةهىالثانيةوالارساليةالارساليات.هذهمنكبيرة

العربيةالارساليةسلمتعندماأيضأالأخيرةسنواتهاوفىالعراق

وقبل5891.ثورةبعدالمنطقةلمغادرةاضطرتأنبعدإليهاأعمالها

فيالارسالياتنشاطعننتحدثأنلابدالموضوعهذامنالانتقال

عشرالخامسالقرنفى.الشرقفيالنسطوريةالكنيسةانهيارمنذالعراق

فيالموصلمراكز:ثلاثةفيالعراقفيالمسيحيونالسكانأصبج

هؤلاءويعض.الجنوبفيوالبصرةالوسطفيوبغدادالشمال

المبشرينمنالآخروبعضهم،الأصليينالنسطوريينمنالمسيح!ين

جمعيةمنرئيسوبمتنكلبعد،فيماالعراقإلىجاءواالذينالأوروبيين
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53))التبشيريةالكنيسة * )C. .M.)Sالنفوذتحتجميعاأصبحواوقد

أصبحتالبلادجميعإناذالأولىالعالميةالحرببعد)54(،البريطاني

البريطانى.للحكمتخضع

تحتالقبليالنظامعلىقائمةالعراقفىالنسطوريةالجماعةوكانت

الشؤونفيبالولاءلهيدينونالزعماءجميعوكانالمنطقةرئيسقيادة

ف!نالبلادشمالفيالكرديةالمناطقفيأما،والمدنيةالدينية

بدأتوعندما)55(.)الاميد(التركيللزعيميخضعونكانواالنسطوريين

هربالأولىالعالميةالحرببعدالعراقفيالسياسيةالصراعات

.9391عامفيالعرا!منالنسطوريالبطريركونفيالنسطوريون

النشاطبدأفقدالغربيالنفوذولوجودللنسطوريينحدثممأوبالرغم

أهمومن.المسيحيينعددازديادإلىأدىوالذيهنأكالتبشيري

الكنيسةجمعيةهىنفوذاوأكثرهاهناكعملتالتيالارساليات

C..M)التبشيرية )S.الحكمتثبيتعندعملياتهاالارساليةهذهبدأتوقد

هوهذايكنولم)56(.المنطقةفيوالسياسيالعسكريلنفوذهالبريطاني

تحتالواقعة،الشرقفيالمناطقمنكثيرفيبلفقط،العراقفيالحال

الارساليةوكانت.المثالسبيلعلىعدنمنهانذكر،البريطانيالنفوذ

بالسلطاتتربطهاالتيالعلاقاتبسببالمنطقةفيسياسيادوراتلعب

.التبشيريعملهاالىاضافةالبريطان!ة)57(

عمتنرالتاسعالقرننهايةفيالمنطقةالىالامريكيونالمبشرونجاء

وقد)58(.التبشيريةجهودهمالنسطوريةالكنيسةتدعمأنيرجونوكانوا

لأنعملهمفيلهمالعونبتقديمالتبشيريةالكنيسةجمعيةقامت

العراقفيهذاحدثوقدبروتستانتلتين.موسستينكانتاالارساليتين

9أ5عامفيمالطةفيعملهاتهاالارسالعاتهذهبدأتء A،منوغيرهاي!روتالىنقلتهاثم

بعد.فيماالمتوسطالاييضالبحرشرقىفىالأماكن
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اللغةبدراسةالامريكيينبمساعدةالتعاونبدأواحيثعدن)95(،وفي

منشوراتهم!وطباعةالعربية

:الخصوصبهذاالطيباوياللطيفعبدويقول

العربيةباللغةالطباعةبدأتقدتكنلمالأمريكيةالمطبعةانالى"نظرأ

معاوناالتبشيريةالكنيسةجمعيةمطبعةفي(Faris)فارش!غئنفقد

الكنيسةلجميعأنتجقدأنهبالتحديدذكروقد،العربىالقسمفيعامأ

منوغيره(Smith)سميثساعدقديكونوربماللأمثالتفسيرأالتبشيرية

بعضمهدوقد.العربيةللغةدراستهمفيالأمريكيةالارساليةأعضاء

مثلالبارزونالأعضاءوبخاصة،التبشيريةالكنيسةجمعيةأعضاء

الارساليةأمامالطريق.(Haig)هيحوالجنرال(French)فرنشالأسقف

)06(.العربيالخليجمنطقةفيللعملالعربية

يقودهاوالتيالمتحدةالانجيليةالارساليةهيالارسالياتهذهوآخر

بينهاكانوالتيالعينفيالبريميواحةفى(Kennedy)كنيديالدكتور

منتظمةتكنلمالروابطانمعوديةعلاقاتالأمريكيةالارساليةوبين

انفصلتوقد،العربيةالارساليةفيأعضاءلجنتهاوكانت،السنينعبر

القسلخصوقد.العرببينالتبشيرفيالخاصرأيهالهالأنعنها

يلى:فيمارأي!االابنسكدرلوش!

منالناسفيللتأثيرمبامشربشكليتوجهانيجبالتبشيريالعملن،11

المثالسبيلعلىيعتقدونكانواوقدالارسالية.مؤسساتجميعخلال

(()؟6(.الدينيةعقيدتهفىالتأثيردونالمستشفىيتركالايجبالمريضأن

باتباعهاايجابيةنتيجةأيةتحقيقتستطعلمالارساليةهذهأنويبدو

وهوح،-Young)07يونجالقسالبحثهذامؤلفقابلوقد،السياسةهذه

منامشةمنيلاحظولم)63(.المتحدةالانجيلىالتبشيرارساليةأعضاءأحد
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العربية،الارساليةوبينارساليتهبينالانفصالسببهوهذاأنمعه

والارسالية.الآنحتىمجهولةتزاللاأخرىأسبابآهناكأنويبدو

الشرقفيتعملالارساليةهذهوكانت((،المشيخية))الكنيسةهيالرابعة

الارساليةمعجيدةصلاتولها،العربيةالارساليةقبلوفارسلبنانفي

العربية.

العربية:الارساليةنهاية

فىالعربيةللارساليةالمتواصلالنشاطمنسنةوثهانينخمسبعد

آذارشهرفيالمنعقدالاصلاحيةالكنيسةمؤتساتخذالعربيالخليج

العربيةالارساليةلعملحدبوضعقرارا%°%vrسنةفي)مارس(

مغلمةوالارساليةالتاريخذلكومنذلها.التابعةوالمؤسساتالامريكية

علاقتهاوأصبحتمحليأ،تدارمؤسساتهامنواحدةكلوصارترسميأ

مسؤولةالأمالكنيسةتعدولم،أدبيةعلاقةمجردالاصلاحيةبالكنيسة

فيالعاملينالمبشرينالقرارهذاأحزنوقدتمويلها)63(،عنرسميأ

الاستمرارجدوىبعدمالأمالكنيسةلقناعةأتخذأنهيبدوولكن،الميدان

الذيالسببعلنأالاصلاحيهالكنيسةتذكرولم،المنطقةهذهفيبالعمل

الآتية:هيالمحتملةالأسبابأنونعتعدالقرار،هذالاتخاذدعاها

والتعليميةالطبيةالخدماتتقديمبأنالاصلاحيةالكنيسةشعورأ-

الاساسيةالدينيةبمهمتهاالقيامهوواجبهاوأنواجبها،منليس

)64(.الدينينشاطهافيالمحليةالكنائسمساعدةطريقعن

المنطقةفيالتبشيريالعملفىالأساليبتلكاستخداميحققلم-ب

فيالارساليةعملمنالطويلةالمدةهذهخلالالمرجوةالأهداف

نظرهم.

الأخيرةسنةالعشرينفيالمنطقةفىحدثالذيالسريعالتطور-ب
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مستشفياتتنافسأنالارساليةموسساتعلىالعسيرمنجعل

توفرتقدالخدماتهذهأنوبماومدارسها،المحليةالحكومات

أطول.مدةللبقاءمبررهناكيعدفلمهناك

الهيلاتأعضاءتحولالأمالكنيسةسياسةفيالخطيرالتطورهذاويعد

مسقطفىثمالكويتفىالحكومةمؤسساتالىالارساليةفيالعاملة

الارساليةمؤسساتتزالولامختلفاكانفقدالبحرينفيالحالأمأ

المثاطقفيعليههيمماأوثقالأمالكنيسةوبينبينهاوالعلاقةتعمل

.الأخرى

ميدانإلىووصولهامولدهامنذالعربيةالارساليةقصةهيوهذه

وقدلاقتها.التيوالصعوباتوالفرعيةالوئيسةالمحطاتوافتتاحالعمل

الطبية.بألخدماتمبتدئيننشاطهامناقشةالآنالممكنمنأصبح

الخدماتكانت،الفرعيةأوالرئيسةالمحطةافتتاحعندالحقيقةفى

هذهفىالنشاطمنالنوعهذالأنالارسالية،عملفيجزءأهمالطبيعة

يبررالذيالوحيدالمجالهوالوقتذلكفىالناسهؤلاءوبينالمنطقة

والعملبالبقاءلهميسمجالذيالوحيدوالسبب،التبشيريالعمل

التالي.الفصلموضوعهيالطبيةالخدماتوستكونوالاستمرار.

a a m a a
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الثالثالفصلى

للتبشيرووسيللامدخلاالطبيةالخدمة

أهميتها:

مهماتفىبالاولويةدوماتحظىللتبشيروسيلةالطبيةالخدمةكانت

الاجتماعيةالارساليةأنشطةبينالاكبرالدوردومالعبتوقد،المبشرين

يدعوالذيالمسيحىالخلقمن%جرالخدمةهذهمثلتقديموكان-

في(Pennings)بنينجزالدكتورقالوقدوشفالهم.الناسلمساعدة

لاختيارالارساليةيدعوالذيالسببعنللباحثسؤالعناجابتهمعرض

للتبشير.طريقاالوسيلةهذه

الواقعوفىومداويا،معلماكانالمسيحبأقالسببمعرفةالسهل"من

.")؟(خطاهتأثرهونفعلهماانطبيبا،كان

بدايةمعتبدأالجذورعميقدينىنشاطالمسيحيةفىالمداواةاق

المسيحانالحقيقةفيلكن.المرضىشفىالذيالمسيحالسيدمعجزات

لمفهو.المستشفياتفينألفهالذيبالمعنىمداوياأوطبيبايكنلم

هذافيالمسيحفعلهماان.الناسلشفاءالدواءمننوعأييستخدم

.بالمعجزاتالقيامهوالميدان

اشباععلىتعتمدوالاسلوبالمدخلهذابهاحظىالتىالاولويهان

ذلكفيالخليجمجتمعيكنولم.الطبيالعلاجالىالملحةالاهاليحاجة

تلكفيالمتوفرالوحيدوالعلاج،الحديثةالطبيةبالرعايةينعمالحين

هوالطبيالعلاجانذلكالىأضف،الشعبيالطبأوالعلاجهوالايام

يحظىانسانياواسلوبامدخلاكانفقد،النفوسالىقرباالوسائلأكثر

اكانتسواءالسلبيةالفعلردودأمامحائلاويقفالعرييالشعببتقدير

اجتماعيجولخلقطريقأفضلكانفقدلذلك،سياسيةأمدينيةدوافعها
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قادةاحد.+(S)+ه؟-ستورمهـ+ذلكذكروقد.الناسمعودي

المغلقةالقلوبمفتاحهوالطبيالعملىأنثبت"لقدةبقولهالإرسالية

،،)2(.المعارضةلتحطيموأداةالصداقةعرىلتوثيقووسيلة

للتبشير،رنيسةكوسيلةالمدخلهذايؤكدونالمبشرونكانلقد

منوالاهم،معهممتعاطفجمهوروخلقالأهاليقلوبلكسبوأسلوب

الىزويمرصموئيلذهبوقدبالانجيل،للتبشيرالفرصةتهيئةكلهذلك

متفقونالعربيةالجزيرةفىالتبشيرميدانفىالعاملينجميع"انالقول

المقفلة،الأبوابيفتحجوازايحملالماهروالجراحالقديرالطبيبانعلى

هيالعربيةالجزيرةفيالمستشفياتان.عنيدةكانتمهمأالقلوبويغزو

(()3(.والسلامالصلاحفيهويتعانقبإلخلقالرحمةفيهتلتقيمكان

فييتركهالذيالنفسيالأثرأهمهاعدةمزاياالطبيللمدخلان

أيضاكانوافقدإليهالماسةالبلادأهاليحاجةإلىياضافة.المجتمع

أحدثيستخدمم!فوقإنسانإلىنظرتهمالقديرالطبيبإلىينظرون

يملكهاالتيالوسانلمنبكثيرأرقىكانتالتيالطبيةالوسائل

بهالالتصاقفيدائمآيرغبونالأهاليكانفقدلذا.المحليونالمعالجون

منبالثمةأحقحالأيةعلىيكونومنمنه.والمشورةالنصجوطلب

يحملالذيالعرييلدىقبولأيجدالطبيالمدخلأنكماقدير؟مداو

فيليبس-وندلوهوالرحالةأحدأكدوقد.الطبيةبالخدمةكبلرااعجابا

(Wendell Phillips)بقوله:ذلك

")،(.الطبيوالعلاجبالطبكبيراشغفأالعربلدىانالواقع"فى

فىالطبتقدمفىيساهمونالعربجعلالذيهونفسهالشغفوهذا

.والرازيسيناابنأمثالمنالمشاهيرالعربالأطباءطريقعنالماضى

أيةعلىللتبشير،مدخلاالطبيةالخدماتاستخدامفيالاغراقولكن

البعضنقدهوقد،التبشيريةالقياداتمنبالتشجيعدومايحظلمحال،
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عنكبيرانحرافإلىتؤديأنيمكنالكلفةباهظةمغامرةانهعلى

المسيحي.الإيمانونشربالانجيلالتبشيروهى،الأساسيةالتبشيرأهداف

فيكبيرتورطإلىيوديالطبيةالخدماتفيالاغراقأنالبعضويرى

وهذه،جبارةمجهوداتويتطلبالمحليةوالعياداتالمستشفياتادارة

مجهوداتمنالحديعنيمماطاقةوتستنزفوقتأتستغرقالمجهودات

بولبالدكتورالأمربلغوقدبالانجيل.التبشيرالىالراميةالمبشر

)صموليلبعد،الارساليةرجالكباراحدوهو(PHairison.)-هارشمون

S.-زويمر Zweme،)المستشفياتبتطويريكتفيلاالمبشران11ذكر:أن

فىوجودنامنالهدفان؟الاقليمأطرافجميعخدماتهاغطتولوحتى

،،)5(.مسيحيينوالنساءالرجالمننجعلأنهوالعرييةالجزيرة

الانخراطأنوهوالأساسيةالتبشيريةالمفاهيمأحديبينالخلافوهذا

لغايةوسيلةبلذاتهحدفيغايةيكونألايجبالطبيةالخدماتفى

أسمى.

ذلك:أشءل!(.!+!لأ3ء!)+لماءثا-برسيومفاند.جيرتالقمىأكدوقد

التبشيريالعملعنيتخلىأنيمكنولايجبلاالطبيبالمبشر"إن

يجببل-..التبشيريالعملحقلفىالطبيبغايةهوليسفالطبالنشيط

(()6(.أعمالمنغيرهالىإضافةالتبشيريالعمليتضمنأن

قادةكباربعضيساورالذيالخوفالىأيضايشيرالخالأفوهذا

فيهتتحولموقفإلىيؤديقدالطبيالنشاطفيالاغراقأنمنالتبشير

غايةإلىكوسائلمنهاالأساسيالغرضبذلكوتفقدغاياتالىالوساثل

ذلكعن)برسيوم(الدكتورعبروقدبالانجيل.التبشيروهىرئيسة

الأخرىالجوانبشأنمنأقللبأننيأحديعتقدألا))أرجو:بالقول

نبيلةوسائلولكنهاذاتها،فيغاياتليستبأنهاأقولعندمالنشاطنأ
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ولكنهالخيرلفعليتنقلالربكانلقد.غايةلتحقيقالاعجابوتستحق

بالنمعذلكيعودعندماالآالموتىيحيىأوالمرضيبرىءكانمانادرا

(()7(.الروح!الجانبعلى

وهذا.الخلافنقطةهووالغايةالوسيلةبينالتوازنأنيتبينهناومن

تبشيريةوسيلةدومأكانتالطبيةالخدمةأنبوضوحيبينالخلاف

الخدمةانتقولالتيالفكرةف!نيكنومهما.مجردةطبيةخدمةوليست

هيغأيةوليستوسيلةلتكونالضروريالحدتتجاوزألايجبالطبية

الذيالموقفالابنسكدرلوشىالقسرفضوقد.للخلافموضوعأيضأ

المستشفياتانيقولوالذيالتبشيريةالهيئاتبعضبهتنادي

إلىوتحويلهمالمسلمينلايقاعكشراكتستخدمأنيجبوالمدارس

بالفشلالاعترافالعناصرهذهعلىأنسكدرالقسرأيوفي.مسيحيين

معلهمقابلةوفي،دينيةمحكمةأيفىتقبلأنيمكنلادعواهملأن

كانتانها:بقولهالطبيةالخدمةنحوالارساليةموقفعندافعالكاتب

تبشيريا)8(.مدخلامنهاأكثرإنسانيةخدمةتعتبر

قالتالطبيوالنشاطالتبشيريالهدفبينالتوازنضرورةوحول

وأوسعفاعليةأكثرخطبتبنىالإغراء":(D.VanEss)إيسفاندورث!

علىالتأكيدمعالتوازنلتحقيقبعنايةتدرسالتيالأمورمنانتشارا

أطباءأحدويعلق".الإرساليةلوجودالحقيقىالهدفهوالذيالتبشير

بدونالمرضىبعضتركقدالمسيحالسيدأنبد)لا:بقولهالارسالية

بمهمةأتباعهليقومهؤلاءوتركأهمأنهيعتقدمابعملليقومشفاء

(.علاجهم

المرصىمنيأتيهامنلجعلمكرسالمستشفياتفيالعملإن

منللتحرريأتونانهم.المسيحللسيدحقيقيبوجوديحسونالمسلمين
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الذيالشافيالمسيحعنيسمعواأنيجبولكنهمالعجزأوالجسديةالآلام

هنالسناإنناأيضا.الروحعذابمنبلالجسد،آلاممنفقطيشفيلا

الاجتماعيةخدماتهافيومفيدةمحترمةمؤسسهالإرساليةمنلنجعل

عنولوحتىالعربيةالجزيرةفيالمسيحالسيدكنيسةلنقيمولكنفقط،

")9(.الطبيةالخدمةطريق

أهموليستالكنيسةعنتنفصللاالمستشفياتبانالمبشرونويعتقد

سعواالبروتستانتيونوالمبشرونلها.امتداداتكونأنيجببلمنها،

فيالأساسيةوالنقطة.المسيحيينغيرلكسبالطبيةالوسائللاستخدام

عنالدينيواجبهميودونبانهميعتقدونالارساليةأطباءانهىالجدال

الخلقمنجزءهوالنشاطمنالنوعهذالأن،الطبيةالخدماتطريق

ف.بارني-ويعتقد،للأمراضكشافالمسيجبسنةواقتداءالمسيحي

العملهوكانالعربيةالجزيرةشبهفيالطييالمدخلبان(F.الأحمة!

)09(.فيهموالتأثيرالناسإلىللوصولالممكنالوحيد

كان،"طموحهمبأن(Thorns)3+.-تومسس.ت.الدكتورويذكر

لحاجاتهمأفضلشيئاإعطاوهمالعربالمرضىأجسادشفاءإلىاضافة

")؟1(.الأعظمالطبيبعنب!خبارهمالروحية

وهو،الدينيةوالخدمةالطبيةالخدمةبينهنايربطتومسوالدكتور

يستطيع"إنهيقولعندماالإسلامفىالمبشرينرأيعنبصراحةيعئر

الدكتورعئروقدالروحيةلحاجاتهمأفضلممثيئأللمسلمينيقدمان

المزدحمالمستشفىيكونأننأمل"إننا:بقولهذلكعن)هاريسون(

منوخالنظيفمستشفىمنالانجيللنشرأفضلوسيلةوالسعيدوالقذر

13(.)الناحما،،

يجبالمستشفىأنمن(تومس)الدكتورمعيتفقهاريسونوالدكتور

هوالمبشرينيقلقكانالذيوالشيءبالانجيل.للتبشيرمكانايكونأن
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والذيأكبرأهميةالطبيالعلاجيعطونكانواالارساليةأطباءبعضأن

سيؤثرحتمأوهذا،والمستشفىالكنيسةبينصراعإلىيؤديأنشأنهمن

باكمله.التبشيريالعملفي

فيالارساليةاطباءأحديديعلىحقيقةإلىالجدلهذاتحولوقد

بداية2918عاماعتبارويمكن.البصرةفينشاطهمبدءمنالأولىالسنة

البدايةهذهولكنالبصرةفيالارساليةيدعلىالحديثالطبيالنشاط

طبيبأولمنبلالمواطنينفعلردمنليسوالسبب،للآمالمخيبةكانت

الذي.*()3!!"ريجزالدكتوروهوالمنطقةهذهفيالعمليبدأللأرسالية

الثانيكانونفيالمتحدةالولاياتفيالارساليةأمناءمجلسأرسله

البصر!ة.الى3918

شهاداتيحملبأنهزويمرصمونيلقبلمنالطبيبهذاوصفلقد

وصولهويعد.التبشيريةالكنيسةفيعضواكانوأنهكطبيبكفاءتهتثبت

أيةهناكيكنولمامريكا،الىوعادخدمتهالارساليةأنهتقصيرةبفترة

عاليةدرجةعلىكانفقد.كطبيبومسلكهالعملمنفصلهبينعلاقة

إيمانهعدموبخاصةالدينىموقفهبسببكانالفصلولكنالكفاءةمن

البلادالىإعادتهالىذلكيؤديأنالطبيعيومن،المسيجبألوهية

Mason+4!)-وبارنىماسونعرضوقد)بلاده( and)علىللمشكلة

التالي:النحو

مثلالرئيسةالموضوعاتبعضحولالمذهبيةآراءهانظهرالقد1

المسيحيينآراءمعتتفقتكنلمالإيمانامورمنوغيرهاالمسيجألوهية

بخصوصالعملفىزملائهمعوفاقعلىيكنلمأنهكماالانجيليين،

)3؟(.،(أخرىأمور

إلىعرضفقدللارسالدةالأساسوالقائدالمنظر)زويمر(صموليلأما

http://kotob.has.it



وصوله))ويعدقال:حيثالتحديدمنبشيءالدينيةعقيدتهفيالشك

(Dr.Riggs)14(.المسيحبالوهيةايمانهعدمأعلنبقليلالعملميدانالى("

(Dr.Riggs)-ريجزالدكتورخلفيةعنالكثيرنعرفلاف!نناالحظولسوء

منوما.شخصيتهأومعتقداتهأوالعملفيماضيهبتحريأحديقملماذ

أتواالذينالثلاثةالكتابلأنالارساليةأمللخيبةمصدراكانأنهشك

سوىعنهيذكروالموبارني-وماسون-زويمر-وهمذكرهعلى

وعدماختيارهاهلسوءبالضيقالإرساليةشعورالىذلكويرجع،القليل

وكانوا،السلوكهذامثلتبنىعلىالأطباءمنغيرهبتشجيعرغبتها

فالكتابالارسالية.تاريغمنالمؤسفالفصلهذاإغلاقفييرغبون

والكفاءةالشهاداتكرونويأبهالشخصياعجابهمعنيعبرونالثلاثة

الشبهاتمستوىفوقوشخصيةجذابةصفاتذيوكرجلكطبيب

)15(.التبشيريةبرسالتهإيمانهكلههذاوفوقعاليةطبيةومهارة

علىيشهدريجزالدكتوركتبهالذيالوحيدالتقريرف!نذلكإلىاضافة

شعبيته،إلىأيضأيشيرالتقريرأنكما،التعاونيةوروحهوعلمهمقدرته

العملفيقضاهاالتيالمدةخلالمريضأ089مرضاهعددبلغفقد

)16(.وفاةحالاتثلاثسوىبينهميحدثلمفقطأشهرستةوهي

الذينالمرضىدينالىالتعرفيحاولأنللاستطلاعحبهبهأدىوقد

علىالبحثهذاكاتبحصلوقد.تنصيرهمعلىيعملأنيفترضكان

قدبانهمفيهيذكرالمتحدةالولاياتفيالارساليةمجلسكتبهتقرير

عنيتخلىأنينويبأنهفيهايذكرريجزالدكتورمنرسالةتسلموا

عينقدالمجلسوانالمسيجبألوهيةيومنلالأنهالتبشيرينشاطه

الهوضوعلمعالجةلانسنجالدكتوربينهممنالرؤساءمنثلاثة

فيه)17(.والتحقيق
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لنشاطاتها:الارساليةبدءأثناءالمنطقةفيالصحيةالأوضاع

الجدريوكانالياسإلىتدعوالمنطقةفيالصحيةالأوضاعكانت

المعويةوالأمراضوالسلوالتراخوماالديكيوالسعالوالحصبة

منالجغرافيالموقعولعل.الشائعةالامراضمنوالملارياوالتناسلية

وعمانوالبحرينالبصرةفىشائعةكانتفالملاريا-المهمةالعوامل

الكوليراأما.المستنقعاتفييكثركانالذيالبعوضوجودبسبب

ويقضيانأحياناينتشرانكانافقدذلكومعنادرينفكاناوالطاعون

المنطقةتدخلالأمراضبعضكانتوقد.السكانمنكبيرةأعدادعلى

معهما.التجاريةللعلاقةنظرآافريقياوشرقالهندمن

والذيالجدريمرضبسببشالعةفكانتالجسموتشوهاتالعمىأما

تظهرالسلمرضحالاتكانتوقداحيانا.الأطفالمنكثيرايقتلكان

المناطقفيمعروفاكانفقدالحارشمرضاها.الساحليةالمناطقفي

نوعربما)89(.معروفةتكنفلمالقلبيةوالنوباتالسرطانلكن،الداخلية

منعها.فىكبيرادورالعبأالنفسيةوالراحةالغذاء

فيالحصىأمراضكذلكالشتاء،أشهرفىشالعةفكانتالانفلونزااما

كانتالرئيسةالأمراضهذهالىداضافةأيضأ،منتشرةكانتالكليتين

الشروطسوءعنالناشئةوالأمراضوالولادةالوضعأخطارهناك

بينالغالبةالوفاةنسبةفىكبيرادوراتلعبكانتوالتيالصحية

الوقتذلكفيالعربيالخليجفيالمعروفالطبىالعلاجوكان،الاطفال

بينيعرفماعلىيعتمدعملهاالعربيةالامريكيةالإرساليةبداتعندما

العربي.بالطبوأحيانأ،(الشعبي"بالطبالأهالى

،()91(.والنفسيالجسديالطبمنمزيجهوالعلاجمنالنوعوهذا

منتؤخذالأدويةمنمزيجعلىيعتمدفكانالجسديالعلاجأما
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يصابالمجتمعهذاافرادأحدكانوعندما.الصحراويةالأعشأب

كانبل،المرضبدايةمنذوالعلاجالراحةالىيلجأيكنلمبالمرض

وهكذا-تماماالعملعنعاجزايصبحأنالىكالمعتادعملهفييستمر

فيسببأالمريضعائلةتكونربما،متقدمةحالةفيالمرضيصبح

مرضإلىيتحولأنيمكنبسيطأمرضاأنتدركتكنلملأنهاذلك،

بحاجةتكونأنيمكنأنهاإلىإضافةهذا.القريبالمستقبلفيخطير

فىسائدةكانتالتيالاجتماعيةللظروفنظرأالم!واصلجهدهالى

اجتماعيأوصحيتامينهناكيكنلمالوقتذلكوفى.آنذاكالمنطقة

منرئيسبشكلالمعدالدواءيستعملالمريضكانلقد.الناسلمساعدة

بعضهامعتمزجالأعشابهذهكانتحيثالأشجار،وأوراقالأعشاب

المعروفةالتقاليدحسبآخرالىشخصمنتختلفبطريقةعادة

ثمومنالدواء،منالنوعهذااعدادفيالخبرةوحسبعليها،والمتعارف

يكنلمذاتهالوقتوفيعدة،لأيامعدةمراتللمريضالعلاجيعطى

المريض،نظافةفيأوالدواء،تحضيرفيسواءبالنظافةاهتمامهناك

ذلكنظيفأ،يكنلمنفسهالشعبيالطبيبوحتى،ملابسهنظافةأونفسه

مماأخرىأمراضتوليدأو،المرضتفأقمالىيوديشكبدونكانكله

نتيجةصحتهتحسنعدمحالةوفىبالخطر.المريضحياةيهدد

جسمهيخضعواأيعدةمراتالعلاجيغيرونكأنواالدواءلتعاطي

يدركونيكونواولم.أفضلنتائجيعطيعلاجأيجدواأنالىللتجارب

منالنوعلهذايكنلمولهذا،لجهلهمنظراالمريضيضرهذاأنطبعا

كانواالمرضىبعضانشكمنومانادرا.الأايجابيةنتائجالعلاج

فيثبتوقد،نادرةكانتالحالاتهذهولكنمرضهممنأحيانايشفون

كانتالتيالوصفاتولكنمفيد،بالأعشابالعلاجأنالحاضرعصرنا

مختلفةعناصرمنمزيجاوتحتويملوثةكانتالأيامتلكفيتستعمل
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للمريض.مضاعفاتوتحدثبعضأبعضهاضدتتفأعلربماكانت

أنواعمنكثيرلعلاجوششخدم،كذلكشائعأكانفقدبالكيالعلاجأما

الأهاليوكانتشخيصها.يصعبوالتيالمستعصيةوالحالاتالورم

مهارةعلىأساسبشكليعتمدهذاولكنمضمونالكينجاحأنيعتقدون

،الحرارةشديدةفارفيالمحمىالحديدمنبقطعةالجسمفيكوى،المعالج

ذلكلكن،بسرعةالمرضمصدرعلىللقضاءالكيوراءمنالفكرةوكانت

متاعبتسببوربماعلاجهايطولقدمتقيحةبثرةأحداناوراءهيترك

بالكيالصدمةأثركانلقدالحقيقةفى.للمريضالزمنمنولمدةجديدة

المرضى.بعضلشفاءكافيأوحده

المريضأقاربكانفقد،مخيفةبالكيالعلاجطريقةكأنتوقد

وكان،الكييسببهالذيالألمشدةمنبقوةبهيمسكونوأصدقاؤه

بأنالناسثظرةكانتوقد،اللهيديبينيتركالأمرآخرفيالمريض

لكلدينياتعليلايجدونالدينيشعورهمبحكملأنهماللهعندمنالشفاء

حياتهم.ف!شىء

فيكبيردورالدينيةالقراءةعلىيعتمدالذيالنفسيللعلاجوكان

فىبالغاأثراالعلاجمنالنوعلهذابأنيشعرونوكانوا.الناسحياة

والروحي،الجسديالعلاجبيننظرهمفيفرقهناكيكنولمالشفاء.

الأول،نوعينعلىالنفسيوالعلاجمعآ.بالاثنينيقومونكانواماوكثيرأ

واهمها-ومتنوعةكثيرةالدينىالعلاجوانواع.خرافيوالثاني،ديني

رجلوكانللشفاء،وسيلةالنبويةوالأحاديثالقرآنمنسوراستخدام

وظيفتهإلىاضافةالطبيبهو"الملا"يدعىوالذيالمحليالدين

علىالقرآنمنآياتليقرأيستدعىوكانالتعليموهيالأساسية

سيأتيالتقوىعلىالدالالعملهذابأنيؤمنونالناسوكان،المريض
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يؤمنونكانوافقدهذاكلمنالرغموعلى.المريضصحةفيالمرغوب

قدرةيدعموكان.مرضهمنأحدشفيلمااللهعنايةلولابأنهأيضا

الدين،رجالمنعادةوهوالشافىأولهما:شيئانالشفاءعلىالقرآن

النفسيالطبمنالثانيوالنوع.واعتقاداتهنفسهالمريضوثانيهما

فيوالزار.))الزار"هوشيوعآالأنواعهذهوأكثر-الخرافاتعلىيعتمد

الافريقيينمعيتعاملونكانواعندمأالعربجلبهاافريقيةعادةالأصل

الغربي.الاستعمارلنفوذبلادهمتخضعأنقبلالتجاريالنشاطفى

العملهذايمتهنونممنامرأةأورجلالزارطقوسعلىيشرفوكان

المريض.جسدمنالشريرةالأرواحلطردوش!عون

لحضورمعينيومفيالمريضعأئلةتدعوبأنتبدأالعمليةوكان!

مثليحضرونالعادةفىوأصدقائهالمريضأقاربومعظمالزار،حفلة

المريضبتغطيةالعملالعرافويبدأبالمريضويحيطون،المناسبةهذه

ودقاتخاصةرقصاتالطقوسهذهيصاحبحينفىداكنةبملاءة

بعضبتلاوةالعزافويبدأالبخور،واطلاقالدفوفعلىصاخبةمعينة

مراتبالعصاالمريضبضربالشريرةالأرواحوتهديدالدينيةالعبارات

عنالعزافأوالعرافةتسألالطقوسهذهبدءمنقصيرةفترةوبعدعدة،

عندها،بسرعةأجابتاذاالضربتوقفمقابلالشريرةالأرواحطلبا!

وأالملابسأوكالطعاممعينةأشياءتطلبالأرواحانالمريضيقول

فانالمريضوصمتالكلامالأرواحرفضتف!ذاخاصةأماكنزيارة

بحاجةزالماأنهأوشفيقدالمريضكانإذامايقررالعزافةأوالعزاف

الاأمامهمليسالحالةهذهوفى،صعبةحالتهأنأوأخرىزارجلسةإلى

)02(.الشعبيبالطبتعالجآنذاكاذأالأمراضكانتلقدلفه.أمرهتسليم

كانالمجتمعلكن،فائدةبأيةتعودتكنلمالعلاجاتهذهومعظم

الصحيةالحالةعنصورةهذه.للعلاجأفضلبوسائلالاتيانعنعاجزأ
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الارساليةبدأتعندماالعربيالخليجمنطقةتعيشهاكانتالتي

نشاطاتها.

الطبميدانفيالإرساليةمنجزات

:البصرةفيالطبيةالخدمات-أولآ

منويالرغم،البصرةف!الطبيةالخدمةلقيامبداية1918عاميعتبر

العربيةالامريكيةالإرساليةف!ن،الخدمةلهذهالماسةالسكانحاجة

جهل،الصعوباتهذهوأهم،المنطقةهذهفيعدةصعوياتواجهت

الأولى.مراحلهافيخاصةالطبيةالارساليةنشاطاتأهميةفيالناس

ذلكمعولكنهمالبدايةفيخدماتهاقبولفييترددونالناسكانلقد

درجةإلىالتعاونالىالعلاقةتطورتثمبعدفيمالهاتقبلأأكلرأصبحوا

وأدتلهم.الإرساليةوفرتهاالتىالطبيةالخدمةمنللاستفادةالتسابق

نأإلىعنهاالحديثسهقوالتي)ريجز(الدكتورمعالمحزنةالتجربة

ويقيعملها،منمهمةمرحلةفيممتازطبيبمنالارساليةتحرم

وغيرمؤهلةغيرطبيةهيئةعلىكاملعاملمدةيعتمدالطبيالنشاط

علىتحافظحتىالبسيطة5الأمراضبعلاجتقومالطبمهنةمحترفة

ترتيبمنالارساليةتتمكنريثماالنشاطمنالنوعهذااستمرارية

المسؤوليةتحملعلىالقادرينالأطباءوتوفرالمجالهذافىأوضاعها

والدينية.الانسانيةالمزدوجة

ج.تالدكتورالتحقعندماطبيعتهاإلىبالفعلالطبيةالخدمةوعادت

.البصرةفيالارساليةفيكعضو4918عامفي(.+لWyckoff)ويكوف

اللغةيتعلمكاننفسهالوقتوفىالمرضىبعلاجالمذكورالطبيبوقام

.الناسأحوالإلىويتعرفالعربية

عندماملحوظبشكلالعملحجمازدادتقريبأ4918عاممنتصفوفي
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المنطقة.عليهااعتادتالتىالأخرىالأمراضإلىاضافةالحمىانتشرت

طبيبطاقةفوقالمطلوبالعاوجيالنشاطأصبح5918عاموبحلول

الهيئةإلى(Thorns)تومسالدكتورانضمامالىأدىممابهللقيامواحد

.البصرةفيللارساليةالتابعةالطبية

النا!ابأوضاعجهلهامنهاجضةصعوباتالإرساليةواجهتوقد

عدمثم)ريجز(الدكتوررحيلعلىترتبتالتيوالمشكلةالاجتماعية

عددكانلذاالارسالية،نشاطاتتحملهالذيالتبشيريالهدفوضوح

السنواتفىضئيلاالارساليةعياداتعلىيترددونالذينالمرضى

ذلك:يوضجالتاليوالجدولالأولى

ا:3رقمجدول

نةيالدا

مسلمون

مسعحيون

يهود

صاكنة

لمجموعا

علىد

لاتالحا

12

AV

24

225

عددالجنس
الحالات

641رجال

273نساء

24أطفال

225

ادح!دنتيجةدعدنوع

لعلاجاتلالحاالجةلمعاا

؟29شفاء135باطنيةأمراض

33جراحةأمراض

تحسن،3عيونأمراض

موت3أذنأمراض

موت

---3بوليةمجاري

لدم
؟5أخرىأمراض

335522

7.Source:Neglected, Arabia,,5918 P

مختلفتين:دينيتينفرقتينعلىالصابئةاسميطلق

أتباعمنكتابيونوهم،مسيحي-يهوديمذهبوهوالمندائيون-1

.المعمدانيوحنا

الوثنيين.منهولاءمنفئة:حرانصابئة-2
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مدينةفىضئيلةالمعالجةالحالاتعددأننجدالجدولهذاتأملنا!اذا

واضحة:أسبابلذلكولكننسمةمليوننصفحواليسكانهاتعداديبلغ

منطويلةلفترةالناسعليهاعتادالذىالأهليأوالشعبيالطبأنأولا:

ا!بإحلالعلىالقاثمينأنيعنيوذلئاحياتهممن!جزأصبحالزمن

أهميةالمواطنيعيأنأجلمنطويلايكافحواأنعليهممحلهالحديث

يتصلالأهليأوالشعبيالطبكانلقد.عليهويقبلالعلاجمنالنوعهذا

جاءالذيالحديثالطبوأيضا،الناسومعتقداتوتقاليدبعاداتمباشرة

للتبشير.وسيلةويستخدمبالدينيتصلكانالمبشرونبه

كجزءالبصرةكانتفقد،السياسيبالوضعيتعلقالثانيالأمرثانيا:

معشديدنزاععلىكانالحكمهذاالهظماني،الحكمتحتالعراقمن

بدأالذيالوقتفىايعشرالتاسعالقرننهايةفيالبريطانيةالسلطات

المنطقة.هذهفيالنشاطالمبشرونفيه

الذيالعربيالخليجرأسعلىتقعكونهااستراتيجيةأهصةوللبصرة

العثمانيةالسلطاتأنذلكالىيضاف،البريطانىالنفوذتحتآنذاككان

.التبشيريللطبمنافسطبينشاطلهاكان

الناسفعلردةكانتالفترةتلكفيالسياسيةالاوضاعظلفيثالثأة

الناسكانحيث،المبشرينأمامعائقاتشكلغربىهوماكلتجاه

خاصةسياسيآهدفأيحملهويتهكانتمهماغرييوجودأييعتبرون

أولىعالميةحربنحوتتجهالاستعماريةالدوليهالقوىكانتفترةفى

العشرين.القرنبدايةفي

دينهم،عنالناستحويلإلىوالراميللأرساليةالتبشيريالهدفرابعآ:

حيثالنشاطمنالنوعهذاضدالمسلمينالمحليينالدينزعماءحفيظةأثار

بلادهم.فيالتبشيريالنشاطخطورةمنالناسيحذرونبداوا

حيثالناسيعيشهكانالذيالعامالجهلالأسبابمنأيضأخامسأ:
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الحديث.الطبىالنشاطوجهفيعائقايقفكانبالخرافاتايمانهمان

للعلاجيأتولمالارساليةنشاطاتعلىالاقبالفيالناسترددالأسبابلهذه

توقفتكنلمالأسبابهذهلكن،الأولىالفترةفيقليلةأعدادالأعياداتهافي

الدينية.رسالتهمتاديةعلىمصممينكانواالمبشرينانحيثالارساليةنشا!

عنويبحثونوالعملبالصبريتميزونالمبشرونكانالحقيقةفي

فيطريقتهمهذهوكانت،بسهولةيستسلمونولالمشكلاتهمالحلول

بعد.فيماالمناطقمنغيرهاوفىالبصرة

السنواتفيللعلاجتترددكانتالتيالمحدودةالأعداداعتبروالقد

معتزدادأنلهاوتوقعوانجاحآبللاطبيعيآامرأعملهممنالأولى

كثيرةأحيانفيتحولىكانتالتيالعقباترغمفعلاتزايدتوقد،الوقت

.الميدانهذافيالمطلوبالنجاحدون

وأخذ،جيدةمكانةالطبيةللرعايةأصبحالتاليةالقليلةالسنواتوفي

كانتحينفىانسانيةخدمةأنهاعلىالرعايةهذهإلىينظرونالناس

منالنوعهذاأدىوقد،دينيةلغايةوسيلةأنهاعلىإليهاتنظرالكنيسه

الناساقتناعبأنالاعتقادعلىالكنيسةحملإلىالمتبادلالفهمسوء

معظمف!نولهذا،المسيحيةالرسالةبصدقاقتناعهوالطبيةبالمعالجة

مهمةاولىخطوةالخدمةمنالنوعلهذاالناسقبولاعتبرواالمبشرين

نأوالواقع!بالمسيحيةالناستأثرعلىودليلابالانجيل،التبشيرنحو

أيضاالدينيةالكتببيعفيازديادصحبهالمرضىعددفيالازدياد

بديل-هناكيكنلموقتفيللعلاجالناسحاجةسببهكانوالذي

ذلكالمبشرونيدركولم-البحثهذامنقادمفصلفىهذاوسيتضح

تلكفيلعملهمتقويمبعمليةقامواعندماطويلوقتمضىبعدالاالأمر

تأثرمن!كددأنلهمتبينحيثأمضوهاالتيالسنينمدىعلىالمنطقة

جدأ.قليلأكانالمسلمينمنالمسيحيةاعتنقأو
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عامأما4918.و3918عاميفيومنتظمةعاديةالطبيةالخدمةوكانت

بشكلالطاعونمرضانتشرعندماقاسيةبمحنةا!رساليةمرتفقد5918

الارسالية)؟2(.طاقةفوقالموقفأنوتبين،البصرةمنطقةفىمفاجىء

الطبيةالارساليةبخدمأتالاهاليثقةإضعافالىالوباءهذاأدىوقد

مواجهته،فيالكبيرةجهودهارغمعليهالسيطرةمنتمكنهالعدمنظرا

هذهفيمستشفىبناءفيجديآتفكرالإرساليةجعلتالمحنةهذه

منولتتمكنثابتةقواعدعلىالطبيالنشاطدعائملارساءالمنطقة

المستقبل.فيالأويئةهذهأمثالمواجهة

توفرلعدمالمناطقهذهفيخصبةأرضاتجدالمعديةالأمراضأنوالواقع

الخدماتعادت6918عأموفي.الحديثةالطبيةوالرعايةالصحيةالشروط

وفي.السابقةبالأعوامذلكقورنإذاالمرضىعددوازدادطبيعتهاالىالصحية

.ورالالدكتورهوجديدطبيبالطبيةالإرساليةهيلةإلىانضمالسنةتلل

هذهفيالطبيةالخدمةولقيتمهم.شيءحدوثبدونالتال!العامومضى

كانواالذينالمرضىعددزيادةولوحظالارسالية،فيالعامليناهتمامالمنطقة

:الزيادةهذهيوضحالتاليوالجدولالإرساليةمستوصففيالعلاجعلىيحصلون

2؟3رقمجدول

عددالجنسعددالديانة

الحالاتالحالات

مسلمون

مسعحيون

يهود

صابنة

لمجموعا

076

002

04

25

2501

رجال

نساء

أطفال

464

376

06V
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وهذه،الرجالعددفأقتقدالنساءمنالمراجعاتعددأنويبدو

الىالمجتمعنظرةفىواضحتحولالىوتشير،التأملتستحقظاهرة

كميناءالبصرةموقعإن.الوعيفىنموعلىكذلكوتدل،الحديثالطب

يتمتعونجعلهمبالخارجأهلهاواتصالالعربيالخل!جرأسعلى

الرعايةأساليبحأزتحتىطويلوقتيمضولموالتنور.بالمرونة

ورضاهم.الناسقلهولالحديثةالطبية

1عاموشهد A 9 Aحيث،سبقهالذيالعامعنالمرضىعددفىزيادة

1بلغ V"11،جيدطبينشاطللأرساليةأصبحالوقتهذاوفيمريضأ

تكثركانتوالتىالعيونأمراضفيإصاباتعدةظهورعدافيماومنتظم

الشتاء)33(.فصلفىوتقلالحرارةشدةبسببالصيففصلفي

يسبقلمالطبميدانفىمهمينحدثين9918التاليالعاموشهد

الجراحيةالعملياتاجراءهو:الأول.المنطقةفيواجهتهماأنللأرسالية

الجراحيةالعملياتبدأتوقدالكوليرا،وباءانتشار:والثانيمرة.لأول

تحتاجالعملياتلأنالمحطةفىالطبيةالخدمةبدءمنسنواتسبعبعد

الاهالي،وتأييدموافقةإلىإضافةمهرةأطباءدالىخاصةادواتالى

وقت.الىبحاجةالأمورهذهوكل

كانلقد.العامذلكفيعدةعملياتب!جراء)ورال(الدكتورقاموقد

لمالبصرةمستشفىلأنالا!سالية،غرفاحدىفىالعملياتهذهيجري

تجرىتكنلملماذاهوالمطروحوالسؤال.الوقتذلكحتىبنيقديكن

لهذاتعليلايقدملمأحدأأنمنوبالرغم؟العيادةفيالعملياتهذهمثل

نأأرادأنهأوالأماكنقلةالسببيكونأنالمحتملمنأنهإلاالأمر

فيالبصرةفىالكوليراوباءانتشاروأثناء.الازدحامعنبعيدآيجريها

لاوممابغداد،والعاصمةالبصرةبينالصحىالحجرفرضالعامذلك

لكنهالمدينتينبينللمسافرينمضايقاكانالاجراءهذاأنفيهشك
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.الظروفهذهمثلفيمنهبدلااجراء

التيالعمارةمدينةفيمنهقليلةحالاتظهرتالوباءهذاانتهاء!يعد

الى)ورال(الدكتورفذهببعد،فيماللأرساليةفرعيةمحطةأصبحت

)33(.البصرةعيادةعلىللاشراف)تومس(الدكتوربقىحينفيهناك

ستومنالمدينةفيالعثمانيالحاكمصداقةانتومسالدكتوروظن

الحظأسعدنيأن"وبعد:كقولهذلكعنعبروقدللارسالية،الحماية

الموظفينجميعأصبحالولايةأوالمقاطعةحاكمصداقةعلىبالحصول

")34(.طيبةمعاملةيعاملونيمعهماتصالىلىكانممنالأتراك

التيالمناطقجميعحكاممعصداقتهميولونالمبشرونوكان

أخذواثمالبصرةفيالتركيبالحاكموبدأواخاصةأهميةفيهايعملون

منمكنهمأسلويأهذاوكان.العرييالخليجمنطقةشيوخلارضاءيسعون

تنملاتهمفيأيضأساعدهمكماأحدامنتدخلبدوننشاطهمممارسة

مهد،دجلةنهرعلىالعمارةفىفرعيةمحطةوافتتاحلآخرمكانمن

ساحلطولعلىالأخرىمحطاتهمفيالقادمةعملياتهمأمامالطريق

سعودبنالعزيزعبداقناعفييفلحلمالأسلوبهذاولكنالعرهي،الخليج

الدكتورأعلموقدبلادهفيبالعمللهمبالسماحالعربيةالجزيرةشبهفى

،Da)ديموالدكتورهرزون eالسعوديةفيبالمكوثلهمسيسمحيأنه

منهميطلبانعلىالبحرينالىبعدهايعودواأنوعليهم،الوقتبعض

منوغيرهمعانلتهلمعالجةجديدمنالعودةإليهمالحاجةحينفي

المرضى.السكان

الارسالية،نشاطفيالنموسنوات0091-5918السنواتوتعتبر

العريي،الخليجساحلطولعلىعدةبرحلاتالمبشرونقامحيث

الحكومتانبهتسمحالذيبالقدرللبلادالداخليةالأجزاءفيوتوغلوا

كهاقامالتيالاستكشافيةالحملاتهذهوكانت،والبريطانيةالتركية
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مباشرةبطريقةالعملميدانالىللتعرفالوحيدالطريقهيالمبشرون

الرليسةالمحطاتمنالعديدإنشاءتموهكذاتدريجيآ.فيهوالتوسع

المنطقة.فيوالفرعية

لامساعدةالمرضىوساعدتطويلةمدةالنشاطاتهذهاستمرتلقد

)ديم(والدكتور)هرزون(للدكتورالشهرةالرحارتهذهوجلبتتنكر،

بالتفصيلالأمرهذاعلىوسنأتى)تومس(،والدكتور(ستورم)والدكتور

بسبببالبصرةالطبيةالنشاطاتتوقفت0091عاموفيبعد.فيما

لانبالصدمةالمحطةوأصيبت،البحرينإلى)تومس(الدكتورانتقال

الاهتماموعدمللاءرسالية،التبشيريةالاعمالجميعماعدةكانتالبصرة

كانالذيولكن،الضيقمنوكثيرأارباكأللمبشرينيسببكانبها

الدكتورلأنآخرمكانفيربحاستكونهناخسارتهمأنهويعزيهم

فيمتوسطامركرأيحتلآخرمهممكانفىللعملسيذهب)تومس(

التبشيريةالعملياتقاعدةبعدفيماسيصبجوالذي،العربيالخليج

للارسالية.

الطبيالنشاطلانخطيراأمرأاعتبرتهحالأيةعلىالإرساليةولكن

منهايجابيةنتائجتتوقعوكانتمارئمأكانالبصرةفيأقامتهالذي

)25(.مستقبلا

في)تومس(الدكتورنقلسببحولالذهنإلىيتبادرالذيوالسؤال

الخدمةفيهبلغتوقتوفىالبصوة،فيالوحيدالطبيبكانأنهحين

كانواالذينللمرضىحدثماذاثمالاس!قرار،منكبيراحداهناكالطبية

ببعضالآتيةتكونقد؟للعلاجالإرساليةمستوصفعلىيترددون

المحتملة:الأسباب

لهيكنلمالبصرةفىالطبينشاطهابانالارساليةشعرتربماأولا:

.أخرىمنطقةالىالنشاطهذانقلفضلتلذا،مشجعةدينيةنتالج
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نأالبحرينفينشاطهمبدءخلالمنللمبشرينتبينلقدثانيأ:

هذهوالحالةالبحرينكأنتف!ذا،البصرةمنتشج!عأأكثرالأوليهالنتائج

محطتهمستكونلأنهانظراأولاحاجتهاتلبيةفيجبطبيبالىبحاجة

)26(.نشاطاتهمقاعدةبللاالدائمة

فيبالبقاءراغبأيعدلم)تومس(الدكتوربأناحتمالوهناكثالثا:

.اخرىمنطقةإلىالانتقالويفضلذلكمنأكثرالبصرة

بدأأنمنذالعربيةالأمريكيةللأرساليةالرليسالهدفلأنونظرآرابعآ:

نشاطهافىالتوسعهوالعربيللخليجالشرقىالساحلعلىعملها

نارأتفقدالعريية؟الجزيرةشبهمنالداخليةالأجزاءفيالتبشيري

.الجزيرةشبهلداخلمنطلقألتكونالمناطقلهذهالأولويةتعطى

مزاولةمنالارساليةأطباءالتركحةالسلطاتمنعيكونوربماخأمسآ:

شهادةعلىالحصولكدوننفوذهمتحتالتيالمناطقفىالطبمهنة

وبموافقة)تومس(الدكتوردعتالتيالأسبابتلكمنتوكيةدبلوم

.البصرةتركعلىالارسالية

إلىالبصرةمن)تومس(الدكتورلنقلمحتملةالاسبابهذهكل

لعدممجهوداتهالىالحاجةأمسفيالبصرةكانتوقتفيالبحرين

كاملة.سنةعلىتزيدولمدةلهبديلتعيينعلىالارساليةقدرة

قبلالمرضىأصابتالمفاجىءالرحيلهذاعلىالمترتبةوالآثار

أمراضمنيعانونكانواالذيناولئكوخاصةالمرضىكانلقد.غيرهم

وأصبحالحديثالعلاجعلىاعتادواقدالفترةتلكفيجدآبائسةمزمنة

معاناةويعد.المحليالشعبيالعلاجأساليبالىالعودةعليهمالعسيرمن

لافتتاحزوجتهوالدكتورةورالالدكتوروصلعاممنأكثراستمرت

.2091عامفىالعيادة
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بشكلالبصرةمحطةفيالطبيالعملوقفبأنالاعتقادكانلقد

استئنافثمومن،البحرينفىجديدةمحطةلافتتأحضروريأمرمؤقت

ثانيه.بهاالعمل

ظهرت2091عامالبصرةمحطةإلىالطبيةالخدمةأعيدتوعندما

النشاطب!عادةيسمعونالمرضىيكدلمإذواضج،بشكلاليهاالحاجة

الخدمةاعادةتطلبتوقدالارسالية،عيادةعلىتقاطرواحتىالطبي

المزيدبذلالىالحاجةوظهرت،الوقتبعضعليهكانتماإلىالطبية

منتظمأ)27(.النشاطهذاليصبحالجهدمن

عامنشاطفيهاوجزالذيتقريرهفي،)ا!5*(ورالالدكتوركتبوقد

جاءهكما،الكليتينمنالحصىلإخراجعدهعملياتأجرىأنه2091

علاجسوءبسببالفكعظامفيالآلاممنيشكونالمرضىمنعدد

منيشكونكانواالمرضىمنوكثير،الشعبيالمحليالاسنان)طبيب(

5864العامذلكفىعولجواالذينالمرضىعددويلغ،العيونأمراض

مريضا)38(.

حانقدالوقتبأنالبصرةفيالارساليةأطباءشعربعامينذلكوبعد

خطتهمواجهتلقد.مستشفىببناءيفكرونبدأواحيثطبياللاستقرار

والبعضالتركيةالسلطاتبسبببعضها،العقباتمنكثيراالمشروعلهذا

الأالتنفيذموضعالخطةهذهتوضعولم.المشروعتكاليفبسببالآخر

4.!\عامولكن،طبيعيةبصورة3091عامومضى1591.عأمفى

المواطنين.منالكنيرينبحياةأودىوالذيالكوليرا،وباءانتشارشهد

وفرضتالوباءلمكافحةكبيرةجهودآللأرساليةالطبيةالهيئةوبذلت

الحياةوتوقفتالمدينةعلىمشدداصح!احجراالتركيةالسلطات

الدكتورةافتتحتالسنةتلكمنالثانيالنصفوفيفيها.الطبيعية

)92(.للسيداتالخاصةعيادتها)ورال(
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حيثغيابهارغم5091سنةفيالسيداتعيادةفىالعملواستمر

بالمستوىليسولكنالفترةتلكفيالعلاجتقديمزوجهاعنهاتولى

طبيبةتقومأنتفضلالتيالمحليةالتقاليدبسببالفاعليةمننفسه

منعددا)ورال(الدكتورأجرى6091عاموفي.السيداتبمعالجة

)03(.بالنجاحبعضهاوتكللللعيونالجراحيةالعمليات

لهذهجليلةخدماتقذموا،وزوجته)ورال(الدكتورأنالحقيقةفي

أطباءعددزيادةمنلابدكانطاقتهمفوقالعملأصبحوعندماالمنطقة

الخدماتتقديمفيللمساهمة7091سنةفيالبصرةفيالإرسالية

بالعملالطبيةالخدمةمجالبتوسيعالطبيبهذاقأموقد،اللازمةالطبية

)38(.البصرةوشرقشمالف!القبائلرجالبين

وعندما.دقيقةلدراسةتخضعكانتتبشيريةخطوةكلأنوالحقيقة

تحقيقهيريدهدفلهكانالقبائلهذهبينبالعمل)بنيت(الدكتوربدأ

بينالعملكانوقدنفسها.البصرةفيالمرضىمنالكبيرةالأعدادرغم

فىفرعيةمحطاتإقامةالىتهدفكانتالارساليةلأنمهمآالقبائل

جنوبها.فىالواقعةالكويتوفيالبصرةمنالشمالالىالواقعةالعمارة

هذهوتدعى)خزعل(الشيخالبصرةشرقفيالتيالقبائليحكموكان

وأرئيسةمحطةتفتحلمالارساليةأنالغريبومن"عربستان((.المنطقة

والشيجالإرساليةقادةبعضبينالمودةعلاقاترغمهناكفرعية

ولاالإرساليةتقاريرفىالفكرةلهذهذكرأييردلمالحقيقةفي)خزعل(،

الدكتورقابلالكويتشيخأنهويذكرونهماوكلروادهاكتاباتفي

ل!رساليةللسماحاتفاقإلىوتوصلا)خزعل(الشيخقصرفي)بنيت(

سابق.فصلفيذكرناأنسبقكماالكويتفىبالعمل

أنهوعربستانفيالعملمنالارساليةمنعالذيالوحيدوالسبب

وكانت،العربيةالجزيرةوشبهالخليجكانالرئيسالإرساليةهدف
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الإيرانيةوالسلطاتعربستانحاكمبينبالخلافعلمعلىالارسالية

نشاطأيف!نولهذاأراضيها،منجزءعربستانانتدعىكانتالتي

مجالخارجتقعكانتالتىايرانمعللنزاعسيعرضهاهناكللأرسالية

علاقاتإقامةأن)بنيت(للدكتورخطوقديكونأنالمحتملومننشاطها.

بلادهفيالطبيةالخدماتتقديمطريقعنعريستانحاكممعطيية

بينتربطالتيالقويةالصداقةبسببالكويتالىالوصولمنسيمكنه

وأدتناجحةخطتهوكانت)خزعل(.والشيخالكويتحاكممباركالشيخ

الكويت.فياخرىفرعيةومحطةالعمارةفىفرعيةمحطةفتحالى

الدكتورحققهالذيالنجاح،8091،9091،5191السنواتشهدتوقد

وشرقها)32(.البصرةشمالقبانلبين)بنيت(

نججوقدهابنتهعينلمعالجةحاكمهادعاهعندماالكويتزاروقد

الكويتفييبقىأنالشيخمنهطلبذلكوعندعلاجهافي)بنيت(الدكتور

أصبحتالحينذلكومنذ،شعبهابناءمنوالمرضىعائلتهلمعالجة

أهممنواحدةأصبحتثمللارساليةالفرعيةالمحطاتإحدىالكويت

.الرئسمة)33(محطاتها

الطبيةالخدمةتاريخفيالمهمةالسنواتمنلأ019سنةوكانت

فقد.العربيةالجزيرةشبهفيمحطاتهاكلوفيالبصره،فيل!رسالية

الثانى،الارساليةلمستشفىالأساسالحجرفيهاوضعالتيالسنةكانت

التاليةالسنةفىوتكرسهالبناءإنهاءوتم،التذكاريلانسنجمستشفىوهو

علىهناكالطبيةالخدمةأرسيااللذينوزوجته)ورال(الدكتورمن1191

للارساليةالكثيريعنيالوقتذلكفىمستشفىإنشاءوكان)35(.ثابتةأسس

عملهمفيوالنجاحالاستقراريعنىكانذلكلأنالتبشيريولعملها

هيئتهمعددوفيمسؤولياتهمفىازدياداأيضآيعنيكانكما،المؤقت

التوسعيانجيدا،كانالارم!ماليةموقفأنعامبشكليعنيوالذيالطبية
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ممكنأ.كانأنشطتهافي

ميدانفيالارساليةبينجديدةعلاقةبدأتالمهمالحدثهذاوبعد

برنامجإلىالجديدةالعلاقةهذهتحولتوقدأمريكا،فيومؤيديهاالعمل

الطبيللعملميتشيغانجامعةفيالمتطوعينالطلابحركةيديعلى

حركةإلىعرضبتقديم)زويمر(الدكتورقاموقد.البصرةف!والصناعي

منالحركةهذهيمكنبرنامجوضعالىأدىوالذيالمتطوعينالطلاب

منغيرهابهاتقومالتيللاعمالمشابهةأسسعلىصحىبعملالقيام

الدكتورعملدعمالىبدايتهافيترميالخطةوكانت.الكبيرةالجامعات

تحولتالخطةولكنالبصرةفيالتذكاريلانسنجمستشفىفيبنيت

عنمسؤولابموجبهالمسيحيينالطلبةاتحادأصبحبرنامجالىاخيرا

Hall)فلاكفانج.هولالدكتوروعينممثليهدع! .G VanVlack)للعمل

والتعليمي،الصناعيللعمل)ك!حوللأ!+(والسيد)*،"3(شووالسيدالطبي

(فلاك)فانالسيدةإلىإضافةالرجالهولاءتعيينأيضاجرىوقد

شكلي.ك!جراءالارساليةامناءمجلسمن)شو!والسيدة

منكلهالميدانعلىالسيطرةمنالبرنامجيتمكنانالأصلوكان

بالنموبشرمماجيدأمدروسأالبرنامجكانحيثالطبيةالناحية

العاجل.

بالفشل.أصيبثمتعثرالبرنامجمنالانشائىالجزءف!نذلكومع

الصدد:بهذاويارنيماسد!!

بدأقدالبرنامجبأنرأيهعنمعربأالحينذلكفيشوالسيدكتب"لقد

يمكنالتىالأسباببينمنذكروقد،سنواتبخمسالمناسبالوقتقبل

المضطريةالسياسيةالأوضاعبرنامجهمفشلعنمسؤولةتعتبرأن

الطلبةاتحادأنذلكإلىيضافللبلاد.المختلفةوالأوضاعبالمنطقة
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الماليةالأعباءمواجهةفيصعوبةيجدكانالمسيحيين

.(53)إ!تهلمشروعا

بشكلالعملولكنأهدافهتحقيقفىالبرنامجفشلفقدلذلكونتيجة

نأفيهشكلاومماكالمعتاد.استمرتالطبيةالخدمةوبخاصةعام

!فمهمآدورآلعبقدالطبيةبهيئتهالبصرةفىالارساليةمستشفى

الأوبثةكانتالتيالفتراتفيخاصة،المنطقةهذهفيالاهاليمساعدة

قامفقدالمهمالدورهذاإلىداضافة.مدينتهمتهاجمالكوليرامثل

وكيفيةالأمراضمنالوقايةبأساليبالناسبتوعيةالطبيونالمبشرون

مرضهثاكعليهاالمتعارفالأمراضالىاضافةانتشارها،منالحد

الإرساليةبدأت2؟91عاموفي.البصرةفىمنتشراكانالذيالجذام

عددكانوقد،الجذامبمرضللعنايةالطبيةخدماتهامنجزءبتخصيص

عزلمحاولةفيصعوبةواجهواالارساليةوأطباءنسبياكبيرآهؤلاء

لمالجهلنتيجةالناسعامةأنالاالعدوىلمنعالمرضىعنالأصحاء

وكانعسيرأ.عاوجهويصبحيستفحلأنالىبالمرضيأبهونيكونوا

بأنيشتبهأندونعديدةولسنواتبالناسيختلطونالمجذومينبعض

الوباء)36(.هذا)نتشارإلىيؤديخطرالذلك

مسقطفيأخطروبشكلالشائعةالأمراضمنالجذاممرضأنكما

.كبيرةمشاكلبدونا"111°عامفىالارساليةنشاطاتومضتأيضا.

للحربالدوليةالقوىفيهتستعدوقتفىقائمةالأوضاعهذهوكانت

النفوذتحتتقعالتيالمناطقضمنمنوالبصرة،الأولىالعالمية

البصرةف!نالحربهذهدخلتالعثمانيةالامبراطوريةانوبما،العثمانى

العملواجهتصعوباتعنهانتجمماعسكريةلعملياتمسرحأكانت

.التبشيري
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بسببستتوقفالطبيةالخدمةبانالأهاليشعرا419سنهبدايةوفي

الطبيةالهيئةلعبتوقد.يحدثلمذلكولكن،السياسيةالمتاعبازدياد

فيالبريطانيينالجنودمعالجةفيبارزادورآالحرباثناءللأرسالية

بالقنصليةتريطهمكانتالتيالجيدةالعلاقاتبسبب،البصرة

فصلفيبالتفصيلالعلاقاتهذهعلىوسنأتي،هناكالبريطانية

للمبشرين.السياسيالنشاط

بالجيشالإرساليةأطباءاهتمامعلىسكدد!)لويسالقسعقبلقد

بقوله:الحربأثناءالبريطاني

نإ.الحسبانفيالحربظروفتؤخذأنلابدأمر،منيكن"مهما

إنهيطلبها.ولكنهالطبيةالخدمةعلىالحصوليرجولاجيشايالجيش

إنيصادرها.بلالمستشفياتفىوالأسرةالغرفلهتخصصأنيرجولا

مقاومتها(،)37(.علىللمدنيينقدرةولاالحربظروفهىهذه

سيرأيسيركانالعملأنيؤكدالعامذلكفىالمرضىعددوازدياد

هذاويدل،حالة13002غولجتالتيالحالاتبلغتحيثطبيعيا،

وفييزداد.كانالناسعندالصحيالوعىنموأنعلىأيضاالازدياد

الامبراطوريةانهياربسببالطبيةالخدماتتوقفتالتاليةالحربسنوات

الحربنهايةعندطبيعتهالىعادالإرساليةثشا!ولكن،العثمانية

19عامفى A.منوغيرهاالبحرينفيالإرساليةعملياتبدأتوعندما؟

نفسهالسابقالاهتمامتلقىالبصرةمحطةتعدلمالعربىالخليجمناطق

العربيالخليجمنطقةوهوهدفهمنحويتوغلونكانواالمبشرينلأن

أضف:تتضاءلالاستراتيجيةالبصرةأهميةوبدأت،الجزيرةوشبه

التحولعلىأجبرتهموالتيهناكمصاعبمنلاقوهماذلكالى
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البحرين:فيللأرساليةالطبيةالخدماتثانيأ:

وأصبحت،العربيةللأرساليةالمهمةالمحطاتثانيةالبحرينتعتبر

عامومنذ.العربيالخليجمنطقةفيالتبشيريةأنشطتهالجميعقاعدة

A'12ونوعأ،كمأاسريعأنمواالجزيرةهذهفيالطبيةالخدماتنمت؟

:عديدةأسبابالىذلكويرجع

البصرةفيتجربتهامنبهابأسلاخبرةاكتسبتالارساليةانأولها:

مؤسساتداقامةمبكروقتفيهناكوجودهاتثبيتمنمكنتهاوالتي

دائمة.

هذهومصادرالطبيالبرنامجلتطويراللازمالمالتوفروثانيها:

التيالأموالثمالمتحدةالولاياتفيالاصلاحيةالكنيسةكانتالأموال

إضافةعليها،يحصلونالتيالطبيةالخدماتنظيرالمرضىيدفعها

والاخر.الحينبينالأهاليتبرعاتإلى

السياسيالمناخهوالبحرينفيالطبيةالخدماتلنموالثالثوالسبب

للسيطرةالخليجلخضوعيعودأنيمكنوالذيالارساليةلنشاطالمشجع

البريطانية.

بناءعلىالارساليةشجعمماالمرضىعددازديادالأسبأب:هذهورابع

هذهفيمبكروقتفيالمستشفىاالىاضافةالمستوصفاتمنالمزيد

المحطة.

نشاطاتهاقاعدةالبحرينأنسلفأقررتقدالإرساليةانوحامسها:

ف!نولذافيها،الاهتهامتركيزإلىأدىمماالبصرةمنبدلآالمثطقةفي

أهمالمستشفىوكانبالاولويةءدوماتحظىكانتالدائمةمؤسساتها

فيالتبشيريالعملدعمإلىأدتمجتمعةالأسبابهذه،المؤسساتهذه

الطبي.المجالفىخاصةالمحطةهذه
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فيهماتمحيث،السنواتأهممن33918!18،السنتانكانتلقد

المبشرونقامذاتهالوقتوفي،المباشرةالطبي!ةالخدمةأسسوضع

أحدذلكباعتباربالبحرينالمحيطةوالأماكنالعملميدانبدراسة

انتشراI/1°4عامنهايةوفي.وانتشارهالعملمستقبللضمانواجباتهم

علىالأهالىترددازديادالىأدىمما،البحرينفي(الركب)أبووباء

تكنلمالأعدادلأنمهماضغطآيشكليكنلمولكنالإرسال!ةمستشفى

لمختلفالمقدمةللعلاجأتبالنسبةالتالىالجدولمنيتبينكما،كبيرة

:الأمراض

العلاجنوع

باطنيةأمراض

جراحة

أسنان

أخرىأمراض

3:3رقمجدول

ملاحظاتعددالحالات

الحالاتهذهبينمنكانلقد

الركبأبومرضعولجتالتي

مفاجىءبشكلجاءالذي

السنة.تللة

5..Source:Neglected Arabia, Oct. Dec.,4918 P

الحديثالطبفيتدريجيآالأهاليثقةكسبإلىالعلاجهذاأدىوقد

ينعمىولم.الإرساليةطريقعنالأولىللمرةوالجزيرةالخليجدخلالذي

الدينى.التبشيريالنشاطأيالرئيسهدفهمذاتهالوقتفىالمبشرون

وبيعهملهمالعلاجوتقديمبالناسللاتصالالفرصةالأوب!ةأعطتهموقد

كبيرابالارساليةالناسالتصاقوكان.الأخرىالدينيةوالكتبالانجيل

المرضىالىيتحدثونالمبشرونوكانأكثر،لاللعلاجحاجتهمبسبب

الشافى.المخلصوالمسيحالانجيلعن
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596918عاميوخلال - 1 Aسيراالبحرينفيالطبيةالخدمةسارت

المحطةهذهفيالطبيةالخدمةيصفزويمرصموئيلكتبوقدطبيعيأ،

7918:عامخلال

لسببين.العاممنالثانيالربعخلالواسعأالصحيالنشاطيكن"لم

الاولأمأالبلاد.فيالتجاريالكساد:والثانى.الطبيةالمنافسة:الاول

العملالىالارساليةفيالخدمةتركهبعدسعىالذيسعيدابراهيمفسببه

،رمضانشهرفيالأهاليصيامهوالآخروالسبب)طبيبأ(.حكيمأ

المفتاحنعلقأنيمكنناحالأيةوعلىالأمطار.فصلالىإضافة

لفتحمستقبلآلنستخدمهشيئانخشىأندونفتحهبعدالبابفوق

.(38)"أخرىابواب

بينالتغلغلمنعليهكانتالذيبالوضعالطبيةالخدمةمكنتهموقد

الطبيةالخدمةتمكنهمأنيأملونالمبشرونوكان،البدايةمنذالناس

القريب.المستقبلفىالمنطقةفيالنجاحمنأكبرقدرتحقيقمنالجيدة

البحرينفىللعملبانذلكعن)تومس(الدكتورعئر9918سنةوفي

خاصةالرئيسمركزهمستصبجلأنهاللمبشرينبالنسبةخاصةأهمية

فيبالعمللهمتسمح9تركيةدبلوماتيملكونلاالارساليةأطباءأن

عقبةوضعالعثمانيةالسلطاتفرضتهالذيالشرطهذاان)93(0البصرة

باللغةمعرفةتتطلبكانتالشهادةلأنالإرساليةطريقفيكبيرة

ولم.العربيةاللغةتعفمعلىينكبونالمبشرونفيهكانوقتفيالتركية

البحرين.فيالطبيالنشاطلممارسةبالنسبةمماثلةشروطهناكتكن

آمالهمولكن،المنطقةفىالتبشيريالعملقاعدةالبحرينأصبحتهكذا

العربيةالجزيرةشبهفيالتبشيريللعملمنطلقاالجزيرةهذهتصبحبأن

المناطقفيالطبمهنةيمارسأجنبيأيعلىالهصرةفىالعثمانيةالسلطاتفرضتلقد.

المهنة.هذهلممارسةكشرطتركيةدبلومشهادةعلىيحصلأننفوذهاتحتتقعالتى
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.الهدفهذالتحقيقالمتعددةالمحاولاترغمبالفشلباءت

بتقديمويدأالبحرينإلى()هـورالالدكتوروصل9918عاموفي

يوميأللعلاجيأتونالذينالمرضىمعدلوكان،هناكالطبيةخدماته

)04(.أشخاصعشرةيقارب

فيكبيرةمشكلةتكنلمالنساءمعالجةأنالبدايةمنذاتضحوقد

للارساليةالطبيةال!يئةترافقكانت)زويمر(السلدةلانالبحرين

ثم،(.)المحدودةالطبيةبمعرفتهاالنساءمعظمتعالجانواستطاعت

نأسبقكما،طبيبةكانتالتى)ورال(السيدةأيضآالارساليةإلىانضم

ذلك.إلىاشرنا

بهدوء،الجزيرةلهذهالطبيةالخدمةتقديمفيالارساليةواستمرت

عليهميقرابانيوميأالمرضىبينالتبشيريعملهيباشر)زويمر(وكان

وكان)2،(.المسيحيةالديانةتعاليممعهمويناقشالانجيلمنمقتطفات

يتكلم)زويمر(كانفقدفقط،واحدطرفمنالحالاتمعظمفىالحديث

فيالارساليةمنشآتإقامةفيالفضلوكان.إليهيصغونوالمرضى

وقتف!الارساليةكسبتهمالذينللأصدقاءكبيرحدالىيرجعالجزيرة

نفوذزيادةفييقدمونهالأهاليكانالذيالعونساهملقد.الحاجة

هذهعلىوليحصلواالطبيةالخدمةلدعميقدمالعونهذاوكانالإرسالية

بهبأسلاالاقتصاديالخليجوضعكانوقدولعانلاتهم.لهمالخدمة

اللولؤ)3"(.تجارةولرواجسكانهلعددبالنسبة

فيمستشفىب!قامةجديآيفكرونالمبشرونبدأ0091عاموفي

منجميعحاجةتلبيةعلىقادرأالمستوصفيعدلمإذ،البحرينجزيرة

يحتاجالتيالحالاتوكثرة،أعدادهملضخامةالمرضىمنيأتون

الجميعوكان.العملياتصاجراءالمستشفىفيالاقامةإلىبعضها
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معيتمشىيعدلمالمحدودالمستوىهذاعلىالعاوجتقديمأنمتفقين

هذهفيللارساليةمستشفىأوللبناءحانقدالوقتوأنالعصر،

)46(.المنطقة

أطباءواجهتالتيالمشكلاتمنرمضانفىالصيامكأنلقد

،العلاجتعاطيفىالمرضىانتظامعدمفيسبباكانفقدالارسالية،

ليلا.تناولهعلىيقتصرونكانواحيث

الخصوصهذافيبمرونةيتمتعالاسلاميالدينان،الحقيقةفي

0091عاموخلال.الضرورةحالاتفيبالإمطارالصائمللمسلموشممج

مكانوجودلعدمبالحاجةتفيللسيداتالمقدمةالطبيةالخدمةتكنلم

عنتقللاللعلاجالنساءحاجةأنبوضوحظهروقد،لعلاجهنمناسب

اعضاءيعط!لاالدائمالعملوكانأكبر)45(تكنلمانالرجالحاجة

نإاللؤلؤ.صيدموسمعدافيماللواحةفرصةللارسأليةالطبيةالهيئة

شأنشأنهمالبحرينلأهاليالرئيسالعملكاناللؤلؤعلىالغوص

الطبيعىاللؤلؤعلىالطلبكانحيث،الأخرىالخليجمناطقفىأخوتهم

الصناعىاللؤلؤظهورقبلالعالميةالأسواقفيمرتفعةوأسعارهكبيرا

الطبيعي.للؤلؤمنافساأصبحوالذياليابانفى

فيماتجاريةبمقاديرالنفطواكتشافالصناعىاللؤلوقدومويعتبر

الوقتذلكفىأمااللؤلؤ.صيدعلىالقضاءإلىأدتالتيالاسبابمنبعد

كلوكانتالبحر،يركبونالغوصعلىالقادريىالرحالجميعكانفقد

عددف!نلهذا،أش!راأوعدةأسابيعوأسرهمبلادهمعنتبعدهمرحلة

موسمأثناءالارساليةمستوصففىللعلاجيأتونكانواالذينالمرضى

النساءلأنيانماالبحر،فيالرجألغياببسببفقطليس،قليلالغوص

وقدالذكور،منالعائلةأفرادأوأزواجهنبصحبةللعلاجيحضرنكن
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الغواصينعودةوعند.وحدهنالمنزلبمغادرةلبعضهنيسمحلاكان

كانلقدكبيرا.الارساليةمستوصفعلىالضغطيصبحالبحرمن

العاديةالأمراضإلىاضافة،الأذنأمراضمنيعانونالغواصون

كنلأنهنمزمنةأمراضمنيعانينبدورهنالنساءوكانت)46(.الأخرى

ف!نوهكذا،أزواجهنغ!بةفيللعلاجالمستوصفزيارةيستطعنلا

المواسم.حسبتتغيركانتالبحرينفيالطبيةالخدمة

لبناءالأرضمنقطعةشراءفىالارساليةنجحتجهودوبعد

ماسونا)مستشفىاسمعليهأطلقوالذيالبحرينفيالمستشفى

منعشرالتاسعفىالمستشفىلهذاالاساسحجروضعوقد،(.التذكاري

فىللارساليةالتاليالسنويالاجتماعوفى209؟.عاممارسشهر

فيتبشيريمستشفىكأولالمسدشفىافتتاحتم309Nيثايرالبحرين

كانااللذانوزوجته(تومس)شارونالدكتوروكان،العربيةالجزيرة

هذافىالإرساليةأطباءأولهماالبحرينفيبالعلاجيقومان

)47(.المستشفى

مهمأمرالبحرينفيالارساليةعهداوائلفيالمستشفىبناءان

اعتمدتهالذيالطبيالمدخلأنيعنيذلككانفقدخاصا،معنىيتضمن

يقوموأصبحنجاحهثبتقدالتبشيريةلأعمالهارئيسةوسيلةالإرسالية

كانالم!دانأنثانيايعنيوكان.المنطقةتلكفيثابتةدعائمعلى

فيهالمستشفىيكونوأشملأوسعوطبيتبشيرينشاطأماممفتوحأ

ساعدقدالمستشفىأنوالواقع.المرضىبينبالانجيلللتبشيرمكانا

كلالعمللهذايحملونالناسوكان،المعذبينآلامتخفيففيكثيرا

بهم.خاصةحديثةمحليةطبيةرعايةلديهميكنلموقتفيتقدير

!فالإرساليةبمستشفىوزوجتهتومسالدكتوربالتحاقوهكذا
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منوبالرغم.ا109عامفيهاالطبيةالخدمةفيجيدتقدمحدثالبحرين

بمعرفتهماهناكوزوجته)زويم!االسيدقدمهاالتيالطبيةالجهود

ابقاءمنتمكناذلكومع،طبيبينيكونالمأنهماالاهالمحدودةالطبية

الطبيةالمهاملتسلمالأطباءوصولحينإلىمستمرةالطبيةالخدمة

)48(.بمستواها*والنهوض

عندماصعوبةالمحطةهذهفىالإرساليةواجهت3091عاموفى

البحرينفىالارساليةمعيعملكانالبصرةمنمسيحيصيدليرفض

وطنهعنبعيدأالعيشفيراغبايكنلمانهإذ.عملهفىالاستمرار

مسيحيصيدليعلىالحصولاستطاعواالعامذلكشتاءوفي.وأصحابه

حتىالشديدةبحرارتهالصيففصلجاءانماولكنبغداد،منمدرب

البحرين،فيذلكبعدخدماتهإلىبحاجةيعدلمالمسيحالسيدبأنقرر

كاناذاماالإرساليةأدبياتمنيتضحولم)9"(.ثانيةبلدهإلىوعاد

على،مسيحيةعائلاتمنأصلأأنهمأمالمتنصرينمنالصيادلةهؤلاء

احدىان،والحقيقةضعيفا.الحالتينفيايمانهمكانلقدحالأي

علىالاعتمادمنتمكنهمعدمهيالمبشرينتواجهكانتالتيالمصاعب

عاموفيبعد.فيمالهسنعرضأمروهوالبلاد،أهالىمنالمسيحيين

فيأويئةثلاثةفيهاانتشرتعندمأعصيبةبفترةالبحرينمرت5391

الأوبئةهذهمواجهةوكانت.والطاعونوالدفتيرياالجدريوه!واحدآن

بذلتوالتيللارساليةالطبيةالهيئةواجهتالتيالأمورأشقمنالثلاثة

وانتشارهاالمفأجىءظهورهاولكنلمكافحتها،ومضنيةكبيرةجهودا

هنولكنأطباء،لطسواوهمالمرضىعلاجمهمةهؤلاءيتولىأنالصعبمنأنهشكأدنىثدونء

الطميةالعلاجاتعلىنشاطهماقتصردانما،الخطيرةالأمراضيعالجونيكونوالمأنهمالمؤكد

قادرونالبسطاءالناسنظرفيلأنهمجدأصعبةكانتمهمتهموان!الصحيةوالنصانحالبسيطة

.الامراضيعضعلاجعلىقادهـلنغيرفيهكانواالذيالوقتفيالمهمةهذهعلى
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للقضاءالفرصةللارساليةتتحلمالمحدودةالارسالية!امكاناتالسريع

بكثير،طاقتهممناكبرالماساةكانتلقدخطرها.منعأوبسهولةعليها

شهدقدالعامهذاأنومعالموأطنين.منالكليرينموتالىذلكأدىحيث

منيتمكنلمالمستشفىلكنالمنطقةفيللأرساليةمستشفىأولافتتاح

طبيبأبلغوقد،بذلتالتيالكبيرةالجهودرغمالأوبئةهذهعلىالتغلب

ج.س.جاسكن-البريطانىالسياسيالمعتمد)تومس(الدكتورالإرسالية

(J..CGaskin)الطاعونمرضأنلهوشرح3091،مايوفيبالحالة

ماتواقدكثيرينوأنالجزيرةفيتستشريأخرىأمراضالىإضافة

يقلالأوبلةهذهخطربدأالعامذلكنهايةومع.)05(الامراضهذهبسبب

.والأحزانوالمتاعبالشقاءمنكثيرأوراءهمخلفاويتلاشى

,(Dr.LucyPatterson)باترسونلوسىالدكتورةوصلت4091عاموفي

فوجدت،المنطقةهذهفيللعملالارساليةقبلمنموفدةالبحرينالى

ونهارا،ليلايعملكانالمستشفىإن.مضطربةحالةفيالصحيةالخدمة

أجرتأسبوعينفترةوفي.المحدودةالإمكاناترغمبالمرضىويغص

عملتنظيموحاولتعدة،جراحيةعمليات)باترسون(الدكتورة

لمستشفىالمرضىذهابعدممشكلةمنتشكووكانت،المستشفى

وشمتفحلمتقدمةحالةفيالمريضيصبحأنبعدالأللعلاجالإرسالية

)51(.خطره

نأيعرفونيكونوالمالذينالناسجهلهوهذافيالسببأنوالواقع

الناسبعضأنإلىإضافةهذا4أهملاذاخطيرايصبجقدالبسيطالمرض

بعدميشعرونوعندماالوفلبعضالمحليالعلاجالىيلجأونكانوا

مستشفاها.أوالإرساليةعيادةالىيتوجهونالعلاجمنالنوعهذاجدوى

ويقدرالبحرينالكوليراوباءهاجم5091عاممنالثانىالنصفوفى

منوهماوالمحرقالمنامةفيالمرضبهذاأصيبواالذينالسكانعدد
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ثلاتينأصلمنآلافبثلاثةبالسكاناكتظاظاالبحرينفىالمناطقأكتر

المرضانتشارمنالخطيرةالمراحلوفي.ألفانمنهمماتوقداألفأ

الوباءهذاهاجملقد.لمكافحتهامكاناتهاجميعالارساليةسخرت

وهيلهاالثلاثةالأويئةمهاجمةمنعامينمنأقلبعدالجزيرة

.والجدريوالدفتيرياالطاعون

الموتمنتنتهيلاسلسلةوراءهمخلفاالوباءانتهىالعامنهايةوفى

يظهرالذيالعلاجعلىالموضىإقبالازدادلذلكونتيجة،والأحزان

التالي:الجدولمنواضحا

3:4رقمجلول

ملاحظاتالحالاتعددالأمراضنوع

0054ياطنيةامراض

0072جراحة

0018أخرىأمراض

0009المجمو!ا

011-8.ted Arabia, April - June, Dr. Thorns, .J .S، ppع!اSource: Neg

الأمراضهذهمنالوفبعضالناساستراحالتاليةالسنواتوفي

سارتثم.الأمراضهذهضدمناعةلديهمأصبحتأنهويبدو.المعدية

)ي.السيدةذكرت1191سنةوفىومنتظما.عادياسيراالطبيةالخدمة

بالملاريا،مصابةأهمهاعاديةالعيادةإلىتأتىالتيالحالاتأنز!يمر(

فىيومياتعالجأيضاوكانت.العينينسليمشخصهناكيكونأنويندر

)52(.المألوفةالنسائيةالأمراضالعيادة

الحاجة،المنطقةتقاليدفيالطويلةخبرتهممنالمبشرونأدركوقد

ازدادقدالنساءاقبالأنوجدواوقدبالنساء،خاصةطبيةخدمةالى

النساء.عيادةفيالعملباترسونوالدكتورزويمرالسيدةباشرتعندما
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الارساليةلأنالعاجلالقريبفيمشكلةالىسيتحولهذاانظهروقد

احتياجاتها!بكلالمحطةتزويدمنتتمكنلنالمحدودةالطبيةبهيئتها

Mrs)برسيومفانالسيدةكتبت111°4عامنهايةوفي Van Perseum)

نا:تقولالنسائيةالعيادةعنوالمسؤولةالمستشفىمديرةكانتالتي

المرضىعلىوالاشرافالعاموالتمريضالنساءعيادةيشملعملها

وأالطبيبمعالخارجيةبالزياراتوالقيامالعملياتفىوالمساعدة

الىيتحدثونكانوابأنهموذكرتالمستشفىادارةالىاضافة،منفردة

أهمبنظرهمهذاوكان،الروحيةالا!دحولانفراد،علىكل،المرضى

)53(.متعةأكثروربما،يودونهواجب

وهوالدينيالتبشيريللنشاطمكانأكانالمستشفىأننرىهذاومن

المبشرونوكان.الانسانيالهدفالىاضافةأجلهمنوجدالذيالهدف

يتظاهرونالمرضىكانلقد.الشخصيللاتصالكبيرأوزنأيقيمون

إلىحاجتهمبسثبصامتينويظلونالمبشرونلهميقولهمابقبول

معهم.نقاسقفيالدخولعنيعجزونجعلهمالذيجهلهمودسبب،العلاج

التأثيرعنعجزهمثبتعندمابعدفيماللمبشرينالتظاهرهذااتضحوقد

الأمرهذاعلىوسناتي-مرضاهممنآلافعشرةكلمنواحدفيدينيأ

القادمة.الفصولأحدفىبالتفصيل

التأثيربعضلهاكان1491سنةالأولىالعالميةالحرباندلاعوعند

يتأثرأنالطثيعيومنسابقا.ا!ضحناكما،العرييالخليجمنطقةفى

بريطانية،عسكريةقاعدةالبحرينكانتفقد،بالحربالارساليةنشاط

غيرالجزيرةفيالحالةواصبحت،الغرضلهذاالحربابأناستخدمتوقد

بالعالمالبحرينعلاقةانقطعتحيث،التبشيريللنشاطمناسبة

ماعلىالحصولالارساليةعلىالعسيرمنوأصبحتماما،الخارجي

أنهمكما،الطبيةوالمعداتالادويةذلكفيبماالطهيةاللوازممنتحتاجه
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فيالعرييةالاهريكيةللارساليةالطبيةالبعثةرنيسبنينجزالدكتور

7491البحرين
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اضفامريكا،فىالاءرساليةبمجلسالاتصالفيصعوبةيجدونكانوا

بينللمعركةميدانأأصبحت،الأولىمحطتهموهي،البصرةانذلكإلى

وعيادتهممستشفاهمواستخدمت،التركيةوالقواتالبريطانيةالقوات

التابعةالطبيةالجهودجميعتركزتوهكذا.البريطانيينالجنودلمعالجة

الرعايةفيالمواطنينحظوأصبح،العسكريةالقواتلخدمةللارسالية

عدمفيتسببتالأخرىالحربظروفانالىإضافةهذا.ضئيلاالطبية

قبلعليهكانتالذينفسهبالمستوىالطبيةالخدمةتقديمفيالاستمرار

الطبيةالإرساليةخدمةعادت18!1عامالحربانتهاءوعند.الحرب

المجالهذافىجديدتطورأييحدثولم.الطبيعيةحالتهاإلىتدريجيأ

291عامحتىالبحرينفي Lبناءفيبرنامجهاالارساليةبدأتعندما

كهذامجتمعفيالصعبمنكانفقد.المحطةفيللنساءمستشفى

والرجالالأطباءقيامحتىأوواحدمستشفىفيوالنساءالرجالمعالجة

هذهبانللأرساليةتقريرذكروقد.ضيقةحدودفيإلاالنساءبمعالجة

بطلبالارساليةمجلسالىللتقدمالمبشريندفعتالتيهيالحالة

علىالمجننىوافق3491عاموفي،والأطفالللنساءمستشفىلاقامة

نجدلحاكمالمحليالممثلالقصيبيالعزيزعبدالسيدإليهموقدمذلك،

ملاصقةالأرضمنقطعةالبريطانىالسياسىالمعتمدلمساعينتيجة

علىالارساليةمجلسووافقعليها.المستشفىلبناءالصحيللمجمع

تقدرتبرعاتجمعوجرىالمستشفىلبناءدولارألفمبلغتخصيص

آلافخمسة،البحرينحاكمحمد،الشيخقدمكما،روبيةألفبعشرين

أيضآقدرهاالإيرانيهالانجليزيةالزيتشركةمنمنحهإلىاضافةدولار،

الكليالمبلغبلغانإلىلاحقةتبرعاتجمعوتمدولار.آلافخمسة

)54(.المستشفىبناءعملياتبدأتثمومنرويية،ألفخمسين

فيفعلاويدأ،للعملجاهرأالنساءمستشفىأصبح2691وفى
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وكان"التذكاريويلزماريون"مستشفىباسموسمىالمرضىاستقبال

التوليدبخدماتيقومالمستشفىوأخذ.الممرضاتلسكنملحقفيه

التيالطفولةرعايةبداردمجهاجرىثمالتدريجى،بالنموأخذتوالتي

الهيئةبدأتذلك،إلىإضافة،المستشفىفيخاصةعيادةلهاكانت

الارسالية.مدرسةفيللطالباتالطفلرعايةفيدروسب!عطاءالطبية

المبشرين.برنامجمنيتجزألاجزءأالقرىفيالعملوكان

دعيوالذيقديرهنديطبيبالمنطقةفيالرجالمستشفىيديروكان

خارجطبيةرحلةفيالمستشفىطبيبذهبعندمابالعملللقيام

0%-'1عاموفي.البحرين Vديمالدكتوركان(Dame)لاركاوالدكتور

(Dr.Larka),الطبيةالخدماتبتقديميقومانالارساليةأعضاءمنوهما

TOMS)تومسويلزالدكتورانضم3291عاموفيءالمحطةفي

LLSخدمةفيكبيرأدورأولعبويل!)ماريونمستشفىهي!ةإلى

بدأالوقتهذاوفيقبل.من)تومس(الدكتوروالدهفعلكماالناس

ممتارأملحقأالمختبروأصبحالتوليدبعمليةيقومالسيداتمستشفى

)55(.المستشفيانمنهيستفيد

الخدمةبتقديمجديأتفكرالمحليةالحكومةبدأتالوقتذلكوفي

ذلك،الىبهاحدتالتيالدوافعيعلممنهناكوليس،الحديثةالطبية

فوائدرأتعندماذلكقررتقدالحكومةتكونأنالمحتملمنولكن

قناعةالحكومةلدىواصبحت.الإرساليةتقدمهاالتيالطبيةالخدمة

الامربهذاالتفكيروبدأبها،خاصةطبيةخدمةإلىبحاجةالبلادبأن

علىالطبيةالارساليةوخدمةالحكومةخدمةوسارت.الحينذللمنذ

فيوالمستوصفاتالأطباءويازديادجنب،إلىجنبأحديثةأسس

الحديث،الطبباهميةالوعيانتشارمنبدهناكيكنلمالمنطقةتلك

والمزودةجيدأتجهيرأالمجهزةالمستشفياتمنمزيدالىوالحاجة
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كماالبحرينأصبحتالتطوراتهذهكلوبعد.القديرةالطبيةبالهيئة

فيمحطاتهالجميعالطبيالمركزلهوخططتالارساليةتوقعت

فيمستمرةزيادةحصل!لأ329عامأيالوقتهذاوفي.المنطقة

حققتوقدبها،المحيطةوالمناطقالبحرينفيالملاريامرضحالات

وعند.المرضهذامكافحةفيالنجاحبعضللارساليةالطبيةالهيلة

وفيوداخلها.خارجهابرحلاتهمالمبشرونبدأالمحنةهذهزوال

التاليةالسنواتفيطبيعيةكانتفيهاالطبيةالخدمةانالقولالإمكان

لمالحقيقةفي9391.عامفيالثانيةالعالميةالحرباندلعتانإلى

بينالاتصالانقطاع:الأول،أمرينفيالأمباشرةبالحربالمنطقةتتاثر

العداليالشعورةوالثاني.المتحدةالولاياتفيوإدارتهاالارسألية

هذاواكبحيثغريي،هوماكلضدالعربالموطنينلدىالقومي

المطالبالجارفالوطنيوالشعورالعربيةالقوميةالحركةظهورالشعور

القضيةظهرتكما.الغربيالاستعمارمنوالتحرربالاستقلال

الغربيونوأصبحالاستعمارقوىضدالشعورهذاغذتحيثالفلسطينية

بينمنالمبشرونوكانحرج.موقففيالعرييالوطنفيالموجودون

ولكن،بالضياعمهددجهودمنبذلوهماكلبأنيشعرونكانواالذين

العالميةالحربوكانت.مضايقاتأيةلهميسببوالمالمنطقةعربالناس

نأذلك،العربىالخليجفيالتبشيريالنشاطفىتحولنقطةالثانية

الحركةقيام:الاول،الحرببعدالمنطقةفيحدثاقدمهمينتطورين

الحياةمعوتفاعلآتأثرآأكثرالناسعامةجعلتالتيالعربيةالقومية

أتاحتجاريةبكمياتالنفطاكتشاف:والثاني.بالدينمنهاالسياسعة

الارساليةتقدمهمماأفضلطبيةخدماتتقديمفرصةالمنطقةلحكومات

نشاطفىخاصةأهميةلهكانفيهشكلامماهذا،العربيةالأمريكية

لمالنشاطهذاوبدونالتبشيريللعملووسيلةكمدخلالطبيالإرسالية
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الأنشطةأمامالمجالاتتفتجموثرةأخرىوسيلةمنالمبشرينأماميكن

فيادىالطبىالإرساليةنشاطتقلصف!نولهذا،الأخرىالتبشيرية

الديني.نشاطهمتقلصإلىنفسهالوقت

مسقط:فيللأرساليةالطبيةالخدهاتثالثأ:

شبهإلىالعبورطريقفهي.الأهميةفىللبحرينموازيةمسقطتعتبر

الارساليةف!نولهذا،الخليجبوابةوهىالشرقيالجنوبمنالجريرة

المنطقتينأهميةعنتقللاأهميةالثالثةالمهمةالبقعةهذهأولت

،3918عامنهايةفيهناكالتبشيريعملهاالارساليةوبدات،الأخريين

Pester)زويمربيترالقسوكان Zwemer)،الإرساليةمنمبشرأول

عليهسارتالذيالطريقعلىمسقطفيالعملوسار،هناكيعمل

حيث،السياسيوالوضعالموقعلتشابهنظرا،البحرينفىالارسالية

السيطرةتحتأيضأمسقطوكونمماثلةالاستراتيجيةالأهميةكات

مرضلأنتختلفالأموركانتفقدالطبيةالناحيةمنأما.البريطانية

خاصةمنطقةهنا&وكانت،المنطقةتلكفيشائعأكان(،"الجذام

الأخرىالمناطقمنلاحديسمحيكنلموالتيبالجذامللمصابين

.العدوىمنخوفابدخولها

قصير،بوقتالبصرةمحطةافتتاحبعدهناكالطبيةالخدمةوبدأت

تفوقكانتالطبيةوحاجاتهابكثرةالمنطقةفيتنتشرالأمراضوكانت

تستطيعماكلفعلتالطبيةالهيئةف!نذلكومعالارسالية،إمكانات

الضئيلة،يامكاناتهاالمحدودأعضائهاعددرغمالناسآلاممنللتخفيف

مايلى:7918عامفيللارساليةالطبيالتقريرفيوردوقد

الجزيرةمنالاجزاءهذهفيينتشرالجذاممرضأنالمعروف))من

الدنيا،الطبقاتمنالمجذومينومعظم.مبشرونا..يعملحيثالعربية
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ألفوها،1)56(.التيالحياةعنتختلفلاالمستعمرةفىوالحياة

الحديثةالطبيةالعنايةتوفرعدمالجذاملانتشارالرئيسةالاسبابومن

فيالمرضشفاءيمكنكانحينوفي.المرضىبنظافةالعنايةوعدم

العامذلكوفى.الحديثةالادويةبدونمستحيلالعلاجأنإلاالأولىمراحله

اللذينوزوجته)تومس(الدكتوربوصولالطبيةالخدماتتقدمت7918

واحد.آنفيومطرحمسقطسكانبخدمةليقومامطرحمدينةفىاستقرا

الىالوصولإلىتهدفعمانفيالطبيةالارساليةخدماتوكانت

كانتللارساليةالطبيةالهيئةف!نحال،أيةوعلى.الداخليةالمناطق

منالمبشرونيتمكنولم.المدينتينفيبمهماتهاالقيامعلىقادرة

ولكنمتعددةكانتالمنطقةفيوالأمراض.الداخليةالمناطقفيالتأثير

)،الملاريا،(.مرضكانأخطرها

فيعليهكانتبماشبيهةمسقطفىالنسائيةالطبيةالخدمةوكانت

التركيبفىجوهرياختلافأيهناكيكنلمحيث،الأخرىالمحطات

منأفقركانتالمنطقههذهأنهوالوحيدوالاختلاف،للسكانالاجتماعي

فيالعملوبدأ.المعديالجذاممرضفيهاويشيعالأخرىالمناطق

،(Mrs.Cantine)كانتينالسيدةجاءتعندماللنساءالطبيةالخدمة

فيهايكنلمالمنطقةولكن7091،سنةالى4091سنةمنهناكوأقامت

للنساءمستوصف

وقد.هناكمستوصفبناءالإرساليةقررتعندما3191سنةحتى

سنةالمنطقةإلى،(SarahHosman)هوسمانسارةالدكتورةأوفدت

الخدمةأسسبوضعبدأت،العربيةاللغةدراسةانهتوعندما119؟م.

كانتذأتهالوقتوفيكبيرا،مرضاهاعددوكان.الجيدةالنسائيةالطبية

علاجأما)57(.الانجيلمنللنساءتقرأكانتحيثالتبشيريةبمهمتهاتقوم

مسقطمدينتىفي،(Thoms)تومسالدكتوريدعلىيتمكانفقدالرجال
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فجاةالطبيةالخدمةتوقفتثمم،1391سنةالى0191سنةمنومطرح

لمالإرساليةيامكاناتطويلةلمدةمطرحفيالتوقفواستهر،.بوفاته

الخدمةولكنقصير.وقتفيمحلهليحلآخرطبيبب!رسالتسمجتكن

قررتعندما279؟عامالطبيع!وضعهاالىعادتللرجالالطبية

تلكفىالعيادةافتتاحلاعادةt(،3)ولهستورمالدكتورارسالالإرسالية

فيمشاكليعانيكانأنه0391لسنةتقريرهفيجاءوقد،المحطة

نأإلىأشاركما،بمهمتهللقيامالمناسبوالمكانوالعلاجالاجهزةتوفير

بأنهوذكرنشاطاتهأبرزمنهيعمانفيبهايقومكانالتىالجولات

فيوالنجاحالاستمرارعلىالآنقادرالطبيالعملأنمنمتفائل

)58(.المنطقة

وهارشمون)ديمالأطباءقام4391-269؟سنةبينالفترةوفي

وشبهداخلفيواسعةبرحلاتوملري(وتومسوويلزوهوسمانوستورم

تلكفىتعيشالتيللقبائلجيدةطبيةخدماتوقدمواالعرييةالجزيرة

المعديةالأمراضمنالعديديعانونأهلهاوجدواحيث،المنطقة

ولكن،الطبيةللمعونةطلبأتستصرخحالتهموكانت،المزمنةوالأمراض

بسببالمنطقةحاجاتكلتلبيةمنيمكنهاوضعفيتكنلمالإرسالية

تقديمإلىأساسأتهدفتكنلمالجولاتهذهولأن،المحدودةإمكاناتها

منالداخليةالمناطقفتحتهدفكانتبلذاتهاحدفيالطبيةالخدمات

الهيئةتستطعولم.العربيةالجزيرةشبهأعماقفيللتغلغلتمهيدأغمان

حاجةوشمبب،الصعبةالطبيعيةللبي!ةنظرأطوللأهناكالبقاءالطبية

سارةالدكتورةكتبتوقدمجهوداتها)95(-الىالقائمةالأخرىالمحطات

علىالواقعةالصخورمنحادةصخرةعلىسقوطهنتيجة،{Thoms-)تومسالدكتورتوفى،

مسقطتاريخفيالأولىوللمرةبنفسهتليفونيآخطأليركبعمودأمتسلقدهومسقطشاطىء

كهذا.تليفونيخطتركمبيتموالديلوماسعةالرسمهةالههئاتحدودخارج
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علىاللهبعونأعثرأنهواليهأصبوما"ان:تقول3591سنةهوسمأن

فياستقرثمالقرىمنواسعةمنطقةإلىفأنفذمنهاأتمكنمهمةبلدة

،،)06(.الناسبينعاديةتبشيريةحياةوأحياالبلدةهذه

وفىما.شيءوقوعاحتمالإلى)هوسمان(الدكتورةعباراتوتشير

العملمنالرائدالنوعبهذالتقومالإرساليةمناستقالت3891عام

الخليجساحلعلىالشارقةفيثمعمانفىأولآمستقلنحوعلىالطبي

واتسعمسقطفىناجحةبخدمة)هوسمان(الدكتورةوبدأت.العربي

أماكنمنالمرضىإليفايأتيكانحيثعمانداخلالىنشاطهاميدان

منتظمةبجولاتتقومكانتأنهاهيلنشاطهاالمميزةوالصفة،بعيدة

)61(.المنطقةداخلإلى

ترغبكانتانهأعدافيمالاستقالتهاتفسيراالارساليةتقدمولم

منعض!ا)هوسمان(الدكتورةوكانت.مستقلنحوعلىبالعملبالقيام

ومماالتبشيريالميدانفيسنة23منأكثرعملتوقد،الإرساليةأعضاء

أنهامعالقرارذلكاتخاذعلىحملتهاعديدةأسباباهناكأنفيهشكلا

التالية:الاحتمالاتوهناكذلك.عنشيئاتذكرلم

بانظمةمقيدةتكونأندونمستقلةالعملفيترغبكانتانهاأولا:

الارسالية.

سياسةبانالاعتقادعلىحملتهاالطويلةخبرتهاتكونقدثانيا:

.المنشودةالأهدافتحققلنالارسالية

هدفهاعنتبتعدبدأتقدالإرساليةبأنشعرتقدتكونربماثالثأ:

الحقيقي.

أدىقدالأمرهذاف!نالاسبابتكنومهماعنها.الانفصالقررتلذلك

بعدالطبيةالخدمةواجهتحيث،عمانفيالارساليةاوضاعزعزعةإلى
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حلتاضطراريوشمكلعديدةولسنوات،الصعوباتمنكثيرأاستقالتها

طبيبإشرافتحتتعملكانتالتيماريالهنديةالممرضةمكأنها

.مطرحفيالارسالية

كانتحيث،البدايةمنذالناسمنالتقديرالطبيةالخدمةنالتوقد

المستاجرةالابنيةاستبدلتوقدمستمر،باستقرارتنعمالإرسالية

I%عامفيبناؤهتمحديثبمستشفى atrrمطرحفيالطبيبانوقام

م!)33ايسفاندورثيكتبت3791عاموفي.عمانداخلواسعةبجولات

.D Van)نوكسمستشفى"ان:تقول(Knox)فيشهرةيزدادالتذكاري

)62(.الداخليةالمناطقمنيزدادالمرضىوعدد،عمان

القليلالتوقفبعضعدافيماطبيعياسيراتسيرالطبيةالخدمةوكانت

علىيسيطرالذيالاستراتيجيمسقطلموقعالثانيةالعالميةالحربأثناء

الحرببعدصعبةبمرحلةالتبشيريالعملمروقد.العربيالخليجمدخل

وكانت.العرييالخليجمناطقسائرفىالحالهوكماومطرحمسقطفى

عقبةتكنلمولكنها،مسقطلسلطانالمتشددةالسياسةهىالمشكلة

الارساليةتأثيربأنالسلطانشعروقد.البريطانيةالسيطرةبفضلكبيرة

يهددمماالمستقبلفيالمواطنينلدىجديدةتطلعاتخلقإلىيؤديقد

تومسشارون)مستشفىافتتاحجرى4891عاموفي.سلطتهبتقويض

دوراالمستشفىهذالعبوقد()63(.مسقطفى،المعديةللأمراضالتذكاري

فىمنتشرأكانوالذي"بالجذام،(المصابينالمرضىاغاثةفيمهمأ

المنطقة.

عمانلأن،المنطقةتلكفىقائمةتزاللاالطبيةالإرساليةخدماتان

أصبحتالمستشفياتولكن.الخدمةمنالنوعهذاإلىبحاجةلاتزال

الارساليةوهيئة؟739-7291عاممنذالمحليةالحكومةاشرافتحت

الدولة.مستشفياتداخلتعملالطبية

012--http://kotob.has.it



الكويت:فيللاءرساليةالطبيةالخدمات:رابعأ

المتجهةالقوافلطريقعلىالخليجرأسعلىالمهمالكويتموقعإن

الارساليةنظرفيخاصةبأهميةتتمتعجعلهاالعربيةالجزيرةداخلإلى

فيهاالتبشيريالعملأبوابلهاتفتحأنانتظرتالتيالعربيةالأمريكية

مماالكثيرتحقيقمنوتمكنتالفرصةواتتهاوأخيرا،طويلةلسنوات

كتبوقدمحطاتهاأهممنواحدةالكويتأصبحتحتىإليهتصبوكانت

منالداخليةالأجزاءاحتلالإلىنهدف))إننا:يقول(Binitt)بنيتالدكتور

الكويتموقعانلنا.قاعدةالساحلمننجعلبأنالعربيةالجزيرة

أفضلولكونها،إقامتهالمزمعالحديديالخطنهايةفىالاستراتيجى

(()64(.خاصةأهميةيكسبهاالعربيالخليجموانىء

ولكنها،0091عاممنذالكويتعلىالإرساليةاهتمامتركزفقدوهكذا

التقىعندما0191عامفىالافيهالهامحطةافتتاحمنتتمكنلم

منهوطلبالبصرةفيبنيتبالدكتورآنذاكالكويتحاكممباركالشيخ

علىبنيتالدكتورووافق،ابنتهعينلمعالجةالكويتالىالمجىء

555!؟ 5 oألمآ

!5!3ء؟5155!-!.ض؟!

صم!-سث،هس!-!صءص

الكويتفيالعرييةالأمريكيةالارساليةمستشفى
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لها.انتظارهاطالذهبيةفرصةهذافيالارساليةوجدتوقدالحضور.

عليهعرضأجلهامنبنيتالدكتورحضرالتيالعمليةنجاحوبعد

بدايةفيالعلاجبنيتالدكتوربدأوقد.الكويتفىالبقاءمباركالشيخ

ثلاثةالكويتفىالعملوتبادل.مباركالشيخلقصرتابعمنزلفيالأمر

ملري.والدكتورهارشمونوالدكتوربنيتالدكتورهمالارساليةأطباءمن

مساعدوتعيينصغيرمستوصفافتتاحمنالأطباءهولاءوتمكن

التاليالعاموأثناء)65(.دائمشخصتعيينيجرىأنالىمؤقت9عراقي

مهندسانبتشييدهماموقد،مستشفىببناءللارساليةسمح1191

عنالمسؤولوكان(Michigan)ميتشيغانولايةمنمتجولانامريكيان

المحاولةهيهذهوكانتملري.ستانليالدكتورهوالبناءعمليات

تأخرتوقد.الكويتالىالحديثةالطبيةالخدماتلادخالالاولى

ولممباركالشيخضايقمماالكويتفيدائمطبيبتعيينفيالارسالية

هاريسونالدكتوربتعيينالارساليةقيامبعدالااللازمةالارضيمنحهم

دائمين.كطبيبينملريثم

هيالإرساليةمستشفياتكانت9491سنةإلى1191سنةومن

بناءاستغرقهاالتيالخمسالسنواتوخلال)66(ء*ء.الكويتفىالوحيدة

واستمر.الأهاليأحدمنزلفيالمرضىيعالجونالاطباءكانالمستشفى

بناءوتم.كبيرةصعوباتتعترضهأندونالكويتفيالارساليةنشاط

لعدمهناكالطبيةالخدماتبتقديماذنعلىحصولهمبعدالمستشفى

التيالخبرةوبسببالنشاطمنالنوعهذاعلىاعتراضأيوجود

مسيحيأكاناذاماحتىولابالتحديدمهنتهولاالشخصهذااسمالارساليةصصادرتذكرلمء

مسلمأ.أوالمسيحيةالىمحولأأو

مستشفىأولبناءشهدالذيالعاموهو9491عامحتىالزمنيةالفترةهناحددتلقدء.

.الآنكناؤهيعادالذيالأميريالمستشفىوهوهالكويتفيحكومي
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عملياتهم.ميدانمنأخرىمناطقفىاكتسبوها

وبداوابسرور،الحديثةالطبيةالخدمةالكويتفيالناساستقبللقد

تدريجيا.يزدادالمرضىعددوأخذ،للعلاجيومياالمستشفىإلىيأتون

1111عامفيالعلاجتلقتالتيالحالاتعددالتاليالجدولهـلوضح

الأرقاموترينافيها،الطبيةالخدمةهذهمثللتقديمالأولىالسنةوهى

كانتالتيالحديثةالطبيةللخدمةالسريعالناستقبلمدىالتالية

الارسال!ة:تقدمها

ه:3رقمجدول

العددالعلاجنوعالعددالحالات

165جراحيةعمليات2387جديدةحالات

ملاحظاتمزة52الكلوروفورماستخدام2874قديمةحالات

15النوفوكين

15..tedArabia,,191 Pع!اSource: Dr. Malrey, Neg

عاموفي،طبيعىنحوعلىالامارةفىالطب!ةالخدمةواستمرت

وقد4521.حواليبلغحيث،ملحوظبشكلالمرضىعددازداد

الكويتفيعملتطبيبةأولوهى(Caleverly)كالفرليالدكتورةكتبت

ولممستمر،ولكنهبطيئأ)1391(السنةهذهفيالتقدمكان"لقد:تقول

لنا،والشيخالشعبصداقةازدادتوقد.العزائملتثبيطيدعوماهناكيكن

العامينوفيثابتآ(()67(.تقدمايتقدمالمستشفىفيالتبشيريوالعمل

البدو،منالمرضىمعظمكانالكويتفيالطبيةالخدمةمنالأولين

إلىالعربشطمصبعندالفاومنطقةمنيأتونالمرضىمنعددوكان

بأعدادهم،تامةسيطرةالموقفعلىالبدوسيطروقد.البصرةمنالجنوب

.الكبيرة
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كانحيث،بعيدةأماكنمنيأتونوالرجالالنساءهؤلاءوكان

بذللقد.الجزيرةشبهفيالداخليةالمناطقمنللعلاجياتيبعضهم

فيهابمامتعددةأمراضمكافحةفيكبيرةجهوداالارساليةأطباء

ازدادت91؟5191،6عامىوفي.المعديةوالامراضالمزمنةالامراض

ازديادالأرقامهذهوتوضج6.:3رقمالجدوليوضحكماالمرضىأعداد

موقفتحسنعلىايضاوتدل،السابقةبالسنواتبالمقارنةالمرضىعدد

معجنبالىجنبأتنموكانتوالتيالحديثةالطبيةالخدمةمنالنساء

الطبمنالناسموقفأنقلنااذانبالغولا.للرجالالطبيةالخدمةنمو

التقديربعيناليهينظرونأصبحواحيثوجيدأمشجعأكانالحديث

:والاحترام

3:6رقمجدول

1691-1591سنتيفيالكويتفيالحالاتعددفىالزيادة

الأجورالجنسعددالعلاجعددالعلاج

ا!الاتالعيادةفيالحالاتالمستشفى

رويية171ورجالذكور6166جديدةحالاتجراحة

003)ناثVV\جديدةحالات39عيونأمراض

!اء8691أسنان9باطنيةأمراض

كانحيث،بنشاطيجرىالمستشفىفيالدينيالتبشيريالعملكانلقد

الوقتبعضيقضيللأرساليةالتابعالدينيةالكتببائعميخائيلالسيد

الدينيةالكتبمنأكبرعددأيبيعوأصبح،العيادةمرضىمعيومكلصباح

مضاعفةوظيفةللمستشفىكأنفقدلذلكونتيجة)68(.المستشفىلمرضى

دينيةغايةوهيواحدةغايةيخدمالمظهرينهذينمنوكل،وتبشيريةطبية

الذيالأساسالهدف،والجزيرةالعربىالخليجسكانتنصيرالىتهدف

تحقيقه.أجلمنالمنطقةإلىالارساليةجاءت
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الجنسينمنالمرضىيعالجالكويتفيالارساليةمستشفىكانلقد

المصاعبمنكثيرايخلقالامرهذاأنتبينولكنالأمر،بادىءفي

بعدبنالهفيالعملوبدأللنساء،مستشفىبناءعلىالموافقةتمتوأخيرا

وفى1691.عامفيهالعملوانتهى،بقليلالرجالمستشفىمنالاثتهاء

فيالبريطانيالسياسيالمعتمدجرايالكولونيلقدمالسنةتلك

تفسيراتعدةوهناك!للمستشفىرويية0001قدرهاماليةههةالكويت

:المساعدةلهذهمحتملة

فيالعلاجيتلقونكانواالكويتفىالبريطانيينالمقيميناناولها:

اعترافاالمساعدةهذهوكانتالارسالية،ومستوصفمستشفى

.()96بالجميل

هذهفيوالارساليةالبريطانيةالقنصليةتربطالتىالعلاقةانثانيأ:

فيعدةمراتكالفرلىالدكتورةذلكذكرتكماجيدةكانتالامارة

مقدمةإذنالماليةفالمساعدةالكورت،،،فيطبيبةأول"كنتكتابها

.للاصدقاء.

الخليجمنطقةفيالارساليةنشاطمنالبريطانيالموقفثالثأة

للولاياتكانإنلمعرفةمعهاالعلاقاتتوثيقفيوالرغبةالعريي

لهذاوسنتعرضلا،أمالمنطقةفيسياسيةأهدافأيةالأمريكيةالمتحدة

.قادمفصلفيبالتفصيلالامر

منأيضأكانواالبريطانيينالسياسيينالمعتمدينانرابعأة

قدمقد)جراي(الكدلونيليكونأنيمكنولهذاالثروتستانت،المسيحيين

عامة.بصورةلامحض،شخصيبدافعالمساعدةهذه

العالميةالحرببسببكث!راتتأثرلمالكولمج!فيالطبيةالخدمةان

أهدىl1°'11عاموفى.طبيعيةبصورةوتوسعتاستمرتبل،الأولى
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عاموفيللارسالية.الأرضمنجديدةقطعةالكويتحاكمسالمالشيخ

،الكوتوجهاءأحدوهو،عيسىبناللطيفعبدالسيدأضاف2391

هاتاناستخدمتوقدالارسالية،مجمعإلىالأرضمنأخرىقطعة

طاقةوكانت.الطبيةالهيئةومساكنالنساءمستشفىلبناءالقطعتان

عمليةمدةمعسنوياحالةآلافخمسةحواليالمستشفيينمنكل

إرهاقأتسببالأولىالسنواتفيالمحدودةالطاقةوكانت.جراحية

الهي!ةقدرةكانتعندماالأوبئةانتشارأثناءالطبيةللهيئةكبيرا

الهي!ةأعضاءقدموقد.قاسيةلتجربةتخضعالتحملعلىالطبية

*الأخوانهاجمعندما2191،عامأكتويرشهرفيكبيرةخدمةالطبية

الكويتبينالعلاقاتأثرهاعلىتوترتوقدهالكويتحدودعلىقرية

الهجوموكانتجاريأ.الأولىبمصالحالاضرارإلىأدىمماونجد

حيثوجرحىقتلىبينالرجالمنالعديديقعأنإلىأدىمماواسعأ

الدكتورليقومجريحأوعشرونهـلةالارساليةمستشفىالىنقل

فيالكويتسكانبعددبالمقارنةكبيرعددوهوبعلاجهم)ملري(

الوقت.ذلك

علىذلكدلحيثالنساء،مستشفىعلىالامبالزاد9291عامومنذ

فيالعملحجموكان.خدماتمنيقدمهلماوتقديرهنبهالنساءئقة

التيالخدماتمجموعكانفقدللارسالية،ومريحآمرضيا3191عام

الحالاتعددوصلحيث،تسجيلهسبقممابكثيرأضخمالعيادةقدمتها

هذهبدأتوقدالوهايهة.الحركةقاندالوهابعبدفيمحمدأتباععلى!طلقاسم:الأخوان.

احياءالىتدعووأطذتالعربيةالجزكرةشبهوسطفيعشرالثامنالقرنأوانلفيالحركة

منالكثيردخلهمدالاسلامأنيعتقدالومابعيدينمحمدوكاناليدع.منوتطهيرهالاسلام

سياسطةدينيةحركتهوكانت.عليهكانماالىيالاسلامالعودةالىيدعووكان.الضلال

الرنيسنفوذهاولكنوسوريا،العراقوصلتحتىوخارجهاالعريعةالجزيرةشبهفيانتشرت

)07(.العريينالجزيرةشههنطاقفىظل
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)ملري(الدكتوروكانمريضا،027()42إلىالعامذلكفيعولجتالتي

العملفينجاحعلىيدلوذلك،الصيفأثناءيوميأمريضا)363(يعالج

)؟7(الحاكمةللعاللةالارساليةتوليهاكانتالتيالخاصةالعنايهمع

ومساعدةحمايةكسبفيوطمعأ،بالعمللهالسماحهابالجميلعرفانأ

المنطقةتاريخفىللجدريوباءأسوأانتشر3291عاموفي.الحكومة

وعب!أتحديأذلكشكلوقد،الوفياتمنالعديدوقوعالىوأدىبأسرها

والنتائجالوباءلهذاالسريعالانتشارأندرجةإلىالارساليةعلىكبيرا

السيطرةلصعويةوذلكالارسالية،واجهصعبأأمرآكانعليهالمترتبة

شبهإلىطريقهافيبالكويتتمرالتيالتجاريةالقوافللوجودنظراعليه

حركتها.واستمراريةالعربيةالجزيرة

وفقدانالوفياتمنكبيرةأعدادأالنتيجةكانتالوباءانتهاءوبعد

يكنلمالوباءانتشاراثناءففي؟أخرىمشكلةذلكوتلا.والتشوهالبصر

استفحالالىادىمما،الموجودةالمرضيةالحالاتبعلاجيسمجالوقت

الحالةعادتحتىشاقةوجهوداطويلآوقتاالاموواحتاجخطرها،

الطبيعية.حالتهاإلىالمنطقةفيالصحية

حادفىالكويتفيللنساءالمقدمةالطبيةوالخدمةالوقتذلكومنذ

وكان.1gf'عامللولادةمستشفىبناءعلىالارساليةشجعمماتحسن

وقداللولو،علىالغواصينأمراضالمنطقةفيالطبيةالمشكلاتأهممن

الناتجةالأمراضانتشارعلىللقضاءطاقةمنلديهمماكلالأطباءبذل

ايضآ-التغذيةسوءعنالناتجةالأمراضانتشرتكما.الغوصعن

وقد3491-عامفيالحملةهذهعنمسؤولا)ملري(الدكتوروكان

،والزبدةوالخلالليمونعصيرباستعمالالسفنربابنةيقنعأناستطاع

أثريظهرلحعدلمويهذاالأرز،لطهيالرخيصةالنباتيةالزيوتمنبدلأ

فيه)72(.تظهركانتالذيبالشكلالتاليالغوصموسمفيالأمراضلهذه
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الجهودمنمزيدإلىبحاجةالمنطقةفىالطبيةالأحوالوكانت

أحمدالشيخالكويتحاكمافتتحولهذا،الصحيةمشكلاتهالمعالجة

عهدوبدأ3891،عامفىللنساء،،التذكاريالكويت))مستشفىالجابر

ممرضةتعيينوتم.والأطفالللنساءالطبيالإرساليةعملفىجديد

جميعبدفعالكويتنفطشركةوتعهدت،المستشفىهذافيمؤقتبشكل

معوديباتفاقالنفقات

تعهدتوالذي،الارسالية

بتوفيرالارساليةبموجبه

وفيلموظفيها.الطبيةالعناية

الثانيةالعالميةالحربأثناء

الإرساليةطبيبكلف

الصحىالحجرعلىبالإشراف

للنقصونظرأ،الوقتلبعض

للارسالية،الطبيةالهيئةفى

الخدمةفىأثرلذلككانفقد

الحربوضعتأنوبعد.الطبية

عملواالنينالاطباءأشهرمنسكدرلويسالدكنورب!أتأوزارهاالثانيةا!ا!ة

وزارةتسلمبعدحتىطويلةولفترةالكويت.
الارساليةدمستشفىالصحةميتهتمالكويتيةالحكومة

بها.الخاصةالطبيةبالخدمة

لذل!ونتيجة،الطبيةالخدمةتطويرمنالامارةالنفطعائداتمكنتوقد

.الخمسيناتبدايةمنذالحديثةوالمستوصفاتالمستشفياتب!قامةبدأت

فقد،الوقتذلكفىالبلاداهاليمنأطباءيوجديكنلمأنهوبما

.الامارةمستشفياتفيللعملالعربيةالبلادمنأطباءالحكوصةاستقدمت

منالحكومةمكنآنذا&للسكانالمحدودالعددأنبالذكرالجديرومن
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السكانويازديادالطبيةالخدمةمستلزماتمنتحتاجهبماالبلادتزويد

السؤاليثارأنالطبيعيمنأصبحالحكوميةالطبيةالخدمةوتطور

العرييةالأمريكيةالارساليةنشاطإلىحاجةهناكتزاللاهل:التالي

الطبيةالخدمةتقديمفياستمرتالارساليةف!نحالأيةوعلى؟الطبي

نقلوتم،الدولةالىمستشفياتهابتسليمبادرتعندما6791عامحتى

الإرساليةنشاطواقتصر،الحكومةمستشفياتالىفيهاالعاملينمعظم

للمسيحيينالعاديةالدينيةالخدماتعلىالحينذلكمنذالكويتفي

بعدوالاجنبيةالعربيةالبلدانمختلفمنالكويتفىللعملقدمواالذين

النفط.اكتشاف

الفرعية:المحطاتفيللأرساليةالطبيةالخدمات

والناصرية:العمارة-أولأ

التيالقاعدةفهي،مهمةبقعةأنهاعلىدومأالعمارةإلىينظركان

دجلةنهرضفتيعلىالمنتشرةالقرىعشراتإلىمنهاالوصوليمكن

وغريئة.العراقشرقيإلى

نأبعدلأ598عامنهايةفيالمدينةهذهفيالطبيةالخدمةبدأتلقد

الرحلاتمنبعددالبصرةفيالعرييةالأمريكيةالإرساليةرجالقام

منيعانونكانواوالذينهنا&،الأهاليبمعالجةوقاموااليها.الطبية

بسببمنتشرآكانالذيالملاريا،("مرضخاصةكثيرةأمراض

هناكمنتظمةتصبحلمالطبيةالخدمةولكنالأرزومزارعالمستنقعات

العمارةواعتبرتفيها،عيادةالإرساليةافتتحتعندما111°4عامفىالا

.للبصرةتابعةفرعيةمحطة

)5918سنواتأربعلمدةبنشاطهنالى(Worral)ورالالدكتوروعمل

العلاجإلىالحاجةلكنالمرضيةالحالاتمنالعديدوعالج8918(،-
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7بكثير)طاقتهمنأكبركانت r).

الجهودمعاهميةالدينيالتبشيرينشاطهاالارساليةأولتلقد

وزوجته-إيسفانالسيدتكفلوقدبها،تقومكانتالتيالطبية

(Mr.and Mrs VanEss)،البصرةفىعملهماإلىاضافةالمهمةبهذه.

النجاحتحققلمدينيأالارساليةاعضاءبذلهاالتيالجهودمنوبالرغم

الأمرهذاوسنشرح،دينهمعنوتحويلهمالناسعلىالتأثيرفىالمطلوب

الدراسة.هذهمنالأخيرالفصلفي

هذايعرقللمحيثللأرسالية(،الفعال)النشا!الطبيةالخدمةوبقيت

الناسوحاجةالنشاطلهذاالانسانيةالطبيعةبسببشيءأيالنشاط

الوقت.ذلبافىإليهالماسة

918عاموفي Vتسجيلوجرىبانتظامتسيرالطبيةالخدمةكانت

التيالكبيرةالجهودعنتعئرشكبدونوالتي،التاليةالاحصائيات

عددهم:قلةرغمالميدانهذافيالإرساليةأعضاءبذلها

3:7رقمجدول

العددالعلاجنوعالحالاتعددالجنسالحالاتعددال!يانة

594عيون673رجال1253مسلمون

Y%جراحة494نساء؟35مسعحيون y

097ياطني02،أولاد45يهود

؟794باطني611ينات64صاكحة

1 4 79 % LAV

11-01.Source:Neglected Arabia,,7918 pp

طبيعيةالعمارةفيالطبيةالخدمةكانتالتاليةالقليلةالسنواتوفى

حيث،الخدمةهذهاضطربتالأولىالعالميةالحربأثناءلكن،،ومنتظمة

انهياربعدالبريطانيينالجنودمعسكراتأكبرمنواحدةالمدينةأصبحت

وأبغدادطريقعلىيسيطرالذيموقعهالأهمية،العثمانيةالامبراطورية
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الجنودخدمةفيوقتهممعظمالإرساليةرجالوقضىالبلاد.عاصمة

الطبيةالعنايةمنالأهاليحرمانذلكأثرمنوكان.هناكالبريطانيين

منالعديدلأنالحرببعدللارساليةمتاعبوجودالىأدىمماالمعتادة

علىحصولهاعدمنتيجةخطيرةبمضاعفاتاصيبتالمرضيةالحالات

بالاوضاعتاثرتقدالمدينةف!نوهكذا،الحربفترةفياللازمالعلاج

.آنذاكسالدةكانتالتيوالعسكريةالسياسية

الانتدابتحتالعراقوقوعنتيجةالموقفتغيرالحربانتهاءوبعد

وهيبيقظةالجديدالموقفمراقبةهوالإرساليةموقفوكان.البريطاني

سنواتخلالانقطعتوالتيالمدينةإلىالطبيةخدمتهاإعادةالىتتطلع

2691عامإلاالطبيعيةحالتهاالىبالفعلالخدمةترجعولمالحرب

أقدمتحيثنشاطاتهاسلامةعلىبالاطمننانالارساليةشعرتعندما

.هناكخدماتهاتطويرعلى

فيالرئيسةالمحطةعلىتعتمدالعمارةفيالطبيةالخدمةوكانت

لانسنجبمستشفىالخاصةالمنحةالإرساليةحولتفقد.البصرة

TheLansing)التذكاري MemorialHospital)محطتهاإلىالبصرةفي
لانسنجصندوقأقامهالذيالمبنىواشتترت،العمارةفيالفرعية

تلبيةمنتمكنتقدالإرساليةأنإلىذلكفىالسببويعود.التذكاري

خدمةالىمأسةحاجةفيالعمارةكانتحينفىالطبيةالبصرةحاجات

قواعدعلىاقيمتقدالعمارةفيالطبيةالخدمةف!نلذا،مناسبةطبية

وباءخاصهالأوبئةانتشارأثناءفعالبدوروقامتالبدايةمنذثابتة

مستشفىلمراجعةكبيرةبأعدادالقدامىالمرض!وعادالتيفوئيد،

مما،العمارةفىالطبيةالخدمةافتتاحإعادةبعدالإرساليةومستوصف

المرضىعددأنكماجديد،منالنشناطبهذاالثاسثقةعودةعلىيدل

يتطلبالأمرأصبجذلكبعد.البعيدةالمناطقمنوبعضهميزدادأخذ
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الملحقاتمعالجديدالمستشفىبناءفتمالطبيةالخدمةفيالتوسع

الجنسين.منالطبيةالهيئةاعضاءلاقامةاللازمة

موجةبسببالحينذلكفيجديدةصعوبةالارساليةواجهتوقد

المستشفىالمبشروناستخدمعندماالعمارةفىأثيرتالتيالمعارضة

ولكنالمعتاد،الطبيالنشاطإلىإضافةدينيةتبشيريةلأغراض

للارسالية.الطبيالنشاطفيأثرلهايكونانبدونتلاشتالمعارضة

.Dr)موردايكالدكتورذكر3591عاموفي Moerdyk)أنهلهتقريرفي

ولمصامدةظلتالطبيةالخدمةف!ن،الشديدةالمعارضةمنبالرغم

المتزايدةالأعدادلاستيعابواسعةوالنساءالرجالعياداتوكانتتتأثر،

مابسببالصداقاتمنالعديدكونتالإرساليةأنكما،المرضىمن

بهايقومالتيالعديدةالخارجيةالفلاراتساعدتوقد.خدماتمنتقدمه

علىمباشرةيشرفالطبيبوكان.أمامهالمنطقةفتجعلىالطبيب

جميعلمعالجةالعيادةفىكاملاصباحأخصصحيثالنساءمعالجة

بتلبيةيمومأنواحدطبيبعلىالصعبمنكانأنهوالواقع.الحالات

توفرعدمعنهنتجمما،للعلاجتزدحمكانتالتيالجموعكلحاجة

المريضى.يحتاجهاالتيالكافيةالعناية

تقومعراقيةممرضةتساعدهاالطبيبزوجة)موردايك(السيدةوكانت

الىإضافةالمراجعاتوتنظيمالتسجيلويعملياتالعلاجاتبجميع

)موردايك(الدكتورومساعدةالأيامجميعفيالروتينيةبالاعمالالقيام

العمل.أثناء

علىجديدةوقيوداأنظمةالعراقيةالحكومةفرضت3191عاموفى

جعلمما،الحكوميةغيرالطبيةوالخدماتوالمؤسساتالمستشفيات

علىبقيتالأمورأنلويفضلونالمبشرونوكانصعبأ.الارساليةنشاط

كانالمحليةالحكومةمراقبةتحتالطبيةالخدماتوضعولكنحالها،
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الحكومية.الخدمةمنالنوعهذاتأمينالىترميطبيعيةخطوة

عدةبجولات(Dalenbarg)دالينبرجالآنسةقامت3191السنةتلكوفي

تلكأقنعتهاوقد،المرضىمنالكليرينعالجتحيثالمنطقةقرىفي

تكنلموالتيوالتوليدالقبالةخدماتالىالماسةالناسبحاجةالرحلة

الحاجههذهبتلبيةالارساليةقامتوقد.التقليديبشكلهاإلالهمتتوفر

:تقول)دالينبرج(الآنسةكتبتوقدالتألحةالسنواتفىبسرعة

إلىأخذونيلقدفقرأ.الناسأشدمنالاستغاثةصرخاتأتت"لعد

ولابالشقاءتقيضالتيوالزرائبالأكواخإلىوأزقتها،البلدةشوارع

)74(.الانسانيةللسعادةأترآفيهاتلمح

الخدمةتحسنت"لقدقائلا:)موردايك(الدكتوركتب3291سنةوفى

أمرتجريةأفضلتكونوربما...السنةهذهفيالعمارةفيكثيرأالطبية

وياءمكافحةفيبهالقياماستطعتالذيالدورهيالعامهذافىبها

العمارةمنطقةأرجاءجميعفىانتشرقدالمرضأنمنوبالرغمالكوليرا،

أسبوعين.منأقلفىنفسهاالبلدةفيعليهالسيطرةمنتمكنالكننا

لنابالسماحسعدناقدوأنادالينبرجالآنسةف!نذلكالى!اضافه

ونضاشهرمنأقلفيشخصآلافسبعةتطعيمفيبالمساهمة

جبارةجهودمنبهقاملماالشكريستحقالحكومةطبيبأنكما.الشهر.

الوياء)75(.علىللسيطرة

ومنذ.العمارةمدينةمشكلاتأهممنواحدا"الجذام،(مرضوكان

اهتمامآيظهر)موردايك(والدكتور26141سنةفيهاالطبيةالخدمةإعادة

بشكلالحالاتلهذهمعالجتهوبدأ.بالجذامالمصابينبحالةبالغا

للمجذومينمعزولةصغيرةمنطقةيكونأنمنتمكنوتدريجيأمحدود

منيحتاجونهمااليهموقدم،المستشفىعنكثيرايبعدلامكانفى

ولكن،مسقطفيحدثبماشبعهنحوعلىالطبيةوالرعايةالاهتمام
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مسقط.فىعليهكاقمماهناشيوعأأقلكانالمرض

وقد،المنطقةفىجراحيةخدمةاقامةفيكثيرأتفكرالإرساليةوكانت

1فىفعلابذلكقامت 49 Aللعيون،جراحيةعملياتب!جراءبدأتعندما

عملياتاجراءفيالحكومةطبيبمعبالتعاونالارساليةطبيبقامكما

تقدمهاالتيالطبيةبالخدماتالدولةثقةعلىيدلمماوغيرهاالفتق

الارسالية.

وقدعظيمأ.نجاحاوحققتللأطفالعيادةافتتحت0599عاموفي

فيبهاباسلاالامكاناتوكانتالطبيةالخدمةف!الهختبراتساهمت

العمارةفيبالعملقاموقد.التحسيناتمنالنوعهذالادخالىالايامتلك

و!زوجتهموردايكالدكتورهم:والممرضاتالأطباءمنمتعاقبةاعداد

Dr.and)وزوجتهسكدروالدكتور Mrs.Scudder)هوسينكفلدوالدكتور

Dr.and)وزوجته MrsHeusenkveld)فوسوالدكتور(Dr.Voss)والدكتور

الممرضاتوكذلك،!Nykerk)03نايكركوالدكتور(Dr.Bosh)لوش

هولمرج.والسيدةفلدانجانيتوالآنسةدالينبرج)كورنيلياالآنسة

والآنسةيونجديآنوالآنسةفوسكرششينوالآنسةبوسماج.والآنسة

طولأتختلفلمددالعمارةفيخدمواجميعاهؤلاءشمالذريت(،ايلين

الثورةبعد9591عامفيالمنطقةهذهفيالعملتوقفوقدوقصرا)76(.

البلاد)!7(.مغادرةعلىالارساليةأجبرتعندماالعراقفيقامتالتي

الأمريكية-للارساليةالطبيالنشاطعنصورةهوقدمناهوما

أقامتهاالتيالفرعيةالمحطاتأولىالعراقفيالعمارةفي،العربية

الارسالية.

المدينةهذهوتحتل،الناصريةهيالعراقفىالأخرىالفرعيةوالمحطة

ادارةاشرافتحتالطبيةالناحيةمنوكانت،الفراتنهرعلىمهمأموقعأ

منتظمةالمدينةهذهفيالخدمةتكنولم،والعمارةالبصرهفيالارسالية
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الطبيةالهيئةافرادفيالنقصإلىذلكويرجع،الأحيانأغلبفى

للأرسالية.

ف!تنتشركانتالتيالأمراضتشبهأمراضمنتعانيالمنطقةوكانت

الحكومةبدأتانإلىتعيسةالصحيةالأهاليحالةوكانت،العمارة

الحربخلالوفي،.الثلاثيناتأواخرفيللسكانالطبيهالخدماتبتقديم

المحطةتلكفينشاطهاعنتدريجيأالإرساليةتخلتالثاني!ةالعالمية

النائية.

هطرح:فيللارساليةالطبيةالخدمات-ثانيأ

البوابةوهي.مسقطمنقريبأعمانفىممتأرأموقعامطرحتحتل

يستطيعفيهايقيمالذيوالطبيب.الداخليةعمانمناطقالىالمؤدية

المناطقفىتأثيرلهيكوننفسهالوقتوفيمسقطسكانيخدمأنأيضأ

فيالمعارضةبعضالمحطةهذهفىالارساليةنشاطواجهوقد.الداخلية

الطبيةالخدمةويدأت،انتهتماسرعانالمعارضةهذهولكنالأمر،بداية

التيالحالاتعددبلغحيثالأخرىالمناطقشأنشأنهابنشاطهنا&

هذاويعطينا)78(.مرضيهحالة01(00)79180الأولالعامفىعولجت

يشيركما،المنطقةفيالصعبةالصحيةالحالةعنواضحةفكرةالرقم

الطبية.الخدمةميدانفيالمبشرونبذلهاالتيالكبيرةالجهودالى

تومسشارونالدكتوربوصولمطرحفىالطبيةالخدمةبدأتلقد

العردعةالارساليةفيهاعملتالتيالمناطقفيالمحليةللحكوماتالتابعةالطبيةالخدماتإنء

الحكوماتهذهأن:الاوللهذا،احتمالانوهناك.الطبىالارساليةنشاطمنفترةكعدجاءت

الحكوماتأيوهيبلادهافيالطبيةالخدمةالارسال!ةقدمتعندمايالتحديشعرت

منالخوفهؤالثأني:والاحتمال.للناسالخدصةهذهمثلتوفيرعلىقادرةغيرالمحلية

علىضاغطأتيارأالدكنرجالمعارضةشكلتحيثالطبيللنشاطالدينيالنشاط!صاحبة

بعضأننغفلألايجبطبعأالارسالية.أقدامتحتمنالبساطلسحبالحكوماتهذه

المادية.أوضاعهاتحسنتأنيعدالحديثةالطثيةالخدمةتقديمعلىقادرةأصهحتالمناطق
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(S.Thorns),محطةلإقامةسعيهفيالطبيبهذااستطاع7!18عأموفي

فىالمنطقةفيناجحةطبيةلخدمةالأساسيضعأنهناكفرعية

التيالاجازةبسببتوقفهناكالعملولكن،وصولهمنالأولىالسنوات

؟1.91و01!1سنتيفىالطبيبهذابهاقام

عنهنيابةبالعملللقيام(PHarrison.)هاريسونبولالدكتورعئنوقد

عدةبجولاتقامالعمل)هاريسون(الدكتوراستلمأنوبعد.غيابهأثناء

اجازتهمن)تومس(الدكتورعادوعندمأ.غمانمنمختلفةأنحاءفي

منأيضأللعلاجيأتونالمرضىكانلقد.الطبينشاطهفياستمر

خدمةعلىإضافياضغطايشكلكانمماعمانمنالداخليةالأجزاء

كلهاالجهودبهذهيقومواحدأطبيباأننتصورأنولنا،الطبيةالإرسالية

والخدمةكبيرأيتحملهكانالذيفالعبء.عمانمثلمتخلفةمنطقةفى

نأمفادهاسيئةأنباءالإرساليةإلىوصلتوفجأة.جليلةقدمهاالتي

فيالعمانيالشاطىءصخورعلىسقوطهإثرتوفيقدتومسالدكتور

.الحادثهذاالىأشرناأنسبقوقد،؟!13عاممسقط

توقفإلىأدىقدالمفاجىء)تومس(الدكتورموتأنفيهشكلاومما

المستوصففياليوميبالعملقامالأدويةمحضرولكنالطبيةالخدمة

فيالكويتمحطةمنجاءالذيهارشمون()بولالدكتورإشرافتحت

فيالطبيةالخدمةانالقولالمؤسفومنشهور،بضعةامتدتزيأرة

)تومس(.الدكتورفقدانبسببتوقفتقدمطرح

بل،اليوميةالطبيةالخدمةتوقفعلى)تومس(الدكتورخسارةتقتصرولم

لاقناعمساعيهبذلوالذي،مطرحفىمستشفىبناءمشروعتوقفأيضا

عليها.مستشفىلإقامةأرضقطعةاستئجارأوبشراءالمحليةالسلطات

خلفوهالذينالأطباءلأنتوقفتقدالمشروعهذالإنجازالمساعىان

بسببفيه)97(،قدماللسيرلهمهيأةكانتالتىنفسهاالفرصلهمتتهيألم
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الهحلية.والحكومةالارسالية:الجانبينبينوالعلاماتالظروفتغير

مرةللارساليةالفرصةسنحتوأخيرأطويلا.يدملمالوضعهذاولكن

الدكتوروكانله.ويسعىيخططتومسالدكتوركانمالتحقيقأخرى

798؟سنةمنذبدأهالذيعملهميدانفيجليلةخدماتقدممدتومس

والبحرينالبصرةبينمتنقلأسنةعشرةخمسطوالنشاطهوتابع

لأقاممطرحفيالمستشفىبناءينتهيأنالىعامثىأنهولوومطرح.

ذلك.قبلالبحرينفيفعلكما،وطيدةأسسعلىالطبيةالخدمة

مطرحبينالاتصالأن1491لعامالطبيالارساليةتقريرويوضج

ولكن،اللاحقةوالأعوامالعامذلكطوالانقطعقدالداخليةوالمناطق

ولكن.الاستغرابإلىتدعوالضخامةمندرجةبلغمطرحف!العملحجم

أمرذلكانيرىوالاقتصاديةالاجتماعيةعمانظروفيعرفالذي

)08(.1491سنةفيمريض0045علىيزيدمامعالجةتمتفقد.طبيعي

الدكتورلأنمطرحفيالطبىالعملتوقف)تومس(الدكتوروفاةوبعد

عنمسؤوللأنهوجيزةلفترةكانمكانهالعملتولىالذي)هاريسون(

ناقبلطويلةفترةومضت.الخليجمنأخرىمناطقفيطبيةمهمات

الذيالنشاطلمواصلةثانيةمطرحإلىطببإرسالمنالإرساليةتتمكن

فىالطبيةالخدمةافتتاحأعيد2791عاموفي)تومس()؟8(.الدكتوربدأه

الفرأغان.ونشيطةطبيعيةالخدمةهذهأصبحتوبالتدريج،المدينةتلك

والذيوالأحزانبالآلاممليئاكان)تومس(الدكتوروفاةعننتجالذي

الامكانفىاصبج3391عاموفيصعبا.بعدهجاءوامنطريقجعل

الذينواجههامشقةبعدمنتظمةمطرحفىالإرساليةخدماتاعتبار

ديركالقسصمم3491عاموفي.الطبيةالخدمةلمواصلةجاءوا

علىبنفسهواشرفمطرحفيللنساءمستشفىمم!ذأ!Dykstr)4دايكسترا

الحديث.العلاجعلىالاقبالعلىالنساءمنكبيرةأعداداشجعممابناله
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مطرحفيالطبيةالخدمةمرتالثانيةالعالميةالحرباثناءوفي

بسببالتوقفبعضحصلوقدمسقطبهامرتالتينفسهابالظروف

يكنلمولكنه،المهمالاستراتيجيلموقعهاالحرببظروفعمانتاثر

الصعوياتبعضمنبالرغمالطبيةالخدمةاستمرتحيثخطيرأ،توقفأ

المتحدةالولاياتفيالارساليةبقيادةالاتصالفيواجهتهاالتي

والتموين.والأجهرةالادويةعلىالمنطقةهذهفيالإرساليةويحصول

891عاموفي iالمنطقة،فىتومسالدكتورحلملتحقيقالوقتحان

قطعة-تومسالدكتورذكرىفي-الارساليةمسقطسلطانأهدىعندما

ذلكأثرعلىويني،المعديةالأمراضلمعالجةمستشفىلبناءالأرضمن

منتعانيكانالمنطقةلانونظرآ(.التذكاريتومسشارون)مستشفى

ورعايةلمعالجةنفسهالمجمعفيآخرمبنىإليهأضيف"الجذام"مرض

491سنةوفي.المجذومين Aومئةبالسلاصايةأربعصئةعولجتنفسها

ويعدالتاليةالسنةوفي)83(.المستشفىذلكفيبالجذاماصابةواربعون

Thorns)تومسويلسالدكتورابنهذهبطويلبوقتتومسالدكتورموت

الرسالةليكملوالدهخدمهاالتينفسهاالمنطمةفيمبشراليعمل13)ح*(

حتى،وزوجته(تومس)ويلسالدكتورانالواقعوفي.هناكبدأهاالتي

يعرفاناللذينالمنطقةفيالوحيدينالغربيينهماكانا5591عام

برحلاتيقومانكانالأنهماجيدةمعرفةعمانمنالداخليةالمناطق

والآخرالحينبينإليهامنتظمة

زمام(Dr..MHeusenkveld)هوسهنكفلدمورشىالدكتورتسلموقد

المذكوروالدكتوربعد،فيمامطرحفيالارساليةمستشفىفيالمسؤولية

فىطويلةخبرةلهمممنالفيزيولوجعةالمسائلفىالمختصينمن

.والعمارةوالبحرينكالكويتوالفرعيةالرئيسةالارساليةمحطات

عملالنواحييعضمنمطرحفىالعملنعتبرأنيمكنأنناوالواقع
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داخلفيلهافرعيةمحطةافتتاحمنالإرساليةتمكنتولورئيسةمحطة

الارساليةرجالوكان.رئيسةمحطةتصبجبالتأكيدمطرحف!ن،عمان

اضطرمماالنجاحتصادفتكنلمالجهودهذهولكنذلكالىيطمحون

الأخذمعوالزبيرقطرلمنطقتىحدثكما،الفكرةالغاءالىالإرسالية

منمنطقةكلفىالارساليةواجهتالتيالظروفاختلافالاعتباربعين

المناطق.هذه

والزييرقطرفيللارساليةالطبيةالخدمات

البحرين،منالشرقيالجنوبالىالعربىالخليجساحلعلىقطرتقع

وخمس!نهـئةحواليالآنسكانهاعددصغيرةصحراويةإمارةوكانت

العربية.الجزيرةشبهمنممتدذراعشكلعلىالخريطةعلىولظهرالفآ

فيها.فرعيةمحطةلافتتاحقطرإلىعدةبرحلاتالمبشرونقاملعد

هنديطبيبوهو(Dr.Chandy)شانديالدكتورقام4391عاموفي

إلىرحلاتبثلاثالبحرينفيالارساليةمستشفىفييعملالجنسية

وكان.مماثلةبرحلاتستورموالسيدملريالسيدمنكلقامكماقطر،

سلبيأثرالثانيةالعالميةالحربأثناءالطبيةالمعداتفيالحادللنقص

4791عاموفيأيضا.المحطاتفىالمبشريننشاطوعلىالرحلاتعلى

عرفواقدالمبشرونوكان.الطبيةالخدمةطلبفييلحونقطرحكامبدأ

منعلاقاتأمرالهاويينبينهمنمتكمارحلاتهمخلالمنالمنطقة

تزويدالإرساليةمنقطرشيخيطلبأنإلىأدىمما،والثقةالصداقة

مستشفىببناءيقومبأنالارساليةوعدكما،الطبيةبالخدماتبلاده

)83(.للبحرينتابعةفرعيةمحطةتكونأنعلىالارساليةتديره

الدكتورفرحل،للعملجاهرأالمستشفىأصبج4791عامخريفوفي
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المبانياحدالأمربدايةفىالطبيةالهيئةواستخدمتالفعليةللخدمة

للخدمةالمستشفىإعداديتمأنإلىمؤقتةعيادةمنهواتخذتالجاهزة

الطبية.

2sعاموفي 9 aقطرفيالعملعنالتخليفجأةالإرساليةقررت

اماعليهمأنالواضحمنوأصبح،الطبيةالهيئةأعضاءفىالنقصبسبب

فيالالتزامعنالتخليأوالخدمهمنالنوعلهذامتفرغشخصتعيين

سوىالارساليةأماممفرمنيعدولم.كليةالفرعيةالمحطةهذهإقامة

إلى(لأ)نايكركالدكتوراضطرعندماالأخيرالبديلاختيار

الفرصةالارساليةعلىوضاعتمرضهبسببفجاةالعملميدانمغادرة

8(.الأبد)دإلىفيهافرعيةمحطةافتتاحأوقطرفيللعمل

الزييرفيللارساليةفرعيةمحطةلافتتاحمماثلةمحاولةوقامت

المنطقةهذهإلىالوصولإلىتتوقالارساليةوكانت،البصرةجنوبي

داخلالىللوصولمفتاحأتكونانالممكنمنبأنهتعتقدكانتلأنها

كانتالتيفيها)85(النجديةالعائلاتوجودطريقعنالعرييةالجزيرة

حيثبالزيير،مارةالتجارةبغرضوالعراقالجزيرةشبهبينعادةتتنقل

أدركتوقد.البلدينبينالتجارلهؤلاءاستراحةالضاحيةهذهكانت

الطرلقأمامهايمهدقدالقبائلهذهبينالتبشيريالنشاطأنالارسالية

الصعبمنكانوالتيالداخل!ةالجريرةشبهمناطقإلىللوصول

رئيسةمحطاتإقامةمنمكنتهاالتينفسهابالوسانلاليهاالوصول

العربي.الخليجمنطقةفيوفرعية

تمهيداالمنطقةالىعدةبرحلاتللارساليةالطبيةالهيئةأعضاءوقام

نتائجأيةتحققلمجهودهاولكنفيها،الثابتالنشاطمننوعلاقامة

لدىالدينيالشعوربسببوكذلك،الطبيةالهيئةأعضاءقلةبسببايجابية
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الوهابية.الحركةبتأثيرللتبشيروالمعارضةالقبائلهذه

منأخفقتكماءأخفقتفرعيةكمحطةالزبيرفتحمحاولةف!نولهذا،

تحاوللمذلكوبعد.فرعيةمحطةقطرامارةلجعلالارساليةجهودقبلها

فينشاطاتهابترسيخواكتفتلهافرعيةمحطاتأيةفتحالارسالية

فعلا.القائمةوالفرعيةالرئيسةمحطاتها

العريي:الخليجمنطثةفيالطبيةالارساليةرحلات

حيث،المنطقةفيالمبشريننشاطمنمهمأ!جزالرحلأتكانتلقد

العربيةالجزلرةكلفينشاطهمانتشارهوهدفهمأنواضحاكان

إلىالواسعةبرحلاتهميقومونوكانوا.المسيحيةالىسكانهاوتحويل

وأنهارالجريرةشههشواطىءحولالصغيرةالقوارببواسطةداخلها

الجزيرةقلبفيالصحراءفوقوالحميروالخيلالجمالوعلى،العراق

يقومكانالذيالطبيالنشاطهوالرحلاتهذهيميزماأهمان.وعمان

الخدمةإن.الرحلاتهذهأثناءللناسيقدمونهكانواالذينالمبشرونبه

المحليةوالسلطاتالناسلاقتناعآنذاكالوحيدةالوسيلةكانتالطبية

منمبشروأولا.بالعمللهموالسماحالمبشرينبقبولالمناطقتلكفي

هارشمونبولالدكتورهوالعرييةالجزيرةشبهدخلالإرساليةمبشري

برحلةدالينلهرجوالآنسةوزوجتههوقام3799معاوفي1791،سنة

وقدموا،والقطيفالدمامبزيارةقامواحيث،الجزيرةشبهداخلإلىثانية

يقومونالرحلاتهذهخلالمنكانوالقد.الطبيةالخدماتلأهلها

خططهميبنواأنلسشطيعواللناسالاجتماعيةالأوضاعبدراسة

ضوئها.علىالمستقبلحة

الحديثةالطبيةالخدمةيتلقونكانواالمناطقهذهفىالمواطنينان

.Dr)ديمالدكتورتلقى9291عاموفي.الأولىللمرة Dame)أحدوهو
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الأحساء*لزيارةدعوةأثناءهاالبحرينفىالعاملينالارساليةأعضاء

الذي-سعودآلالعزيزعبدللملكالأكبرالابنسعودالاميرلمعالجة

منطقةحاكملمعالجةوأيضاهوالدهوفاةبعدللسعوديةملكأأصبح

منالبعضبمعالجةالزيارةهذهأثناء)ديم(للدكتوروسمجالأحساء،

البحرينفيللعلاجمنهاياتونالمرضىمنالكثيرونكانلقد.الأهالي

مستعجلةبرقية)ديم(الدكتورإلىوصلت3291عاموفى.المسافةلقرب

لمعالجةالطالفإلىللتوجهفيهايدعوهسعودالعزيزآلعبدالملكمن

منأسبوعحوالىفيإليها)ديم(الدكتورورحل،المألكهالعائلةأفراداحد

الارساليةاعضاءوكان)86(.الغرضلهذاشهرينهناكوأقامالبحرين

لإمامةالمجالأمامهمتفتحأنأملعلىالدعواتهذهبمثليرحبون

المناطق.تلكفيتبشيرينشاط

كبيرعائقوجودبعدمالمبشرونشعرالمتكررةالرحلاتهذهويعد

وتبشيرية.وتعليميةطبيةلاغراضالحبزيرةشبهفيالتوغلمنيمنعهم

مفتوحةأصبحتالعربيةالجزيرةشبه"انالمبشرونادعىهذاوبعد

،()87(.المسيحيةالرسألةلاستقبال

إلىبرحلة)ستورم(الدكتورقام3591عاميونيو-حزيرانوفي

مهمةمسيحيةخدمةأقيمت"لقد:يقولوكتبالعربيةالجزيرةشبهداخل

منفريقانالتقىحيث،السعوديةالعربيةالمملكةعاصمةالرياضفي

الأولالفريقوكان،الصحراويةالعاصمةفيالعربيةالإرساليةمبشري

عادواوالذين،وزوجتهبرسيومفان%.والقسديمالدكتورمنيتكون

نجد،منالشماليةالأجزاءفيجدآناجحةتاريخيةرحلةبعدالرياضمن

الرحلاتأولىهذهوكانت.وعنيزةويريدةحائلزيارةمنتمكنواحيث

معظموفيهاالعرليالخليجساحلعلىالعرييةالجز!رةشطمنالشرقىالجانبفيالاحساءتقع"

الشيعهة.الطالفةمنسكانهامنكبيرةونسبة!السعوديةالعرييةالمملكةفياليترولمنايع
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)88(.العربيةالجزيرةشمالفىالمنطقةهذهإلىالتبشيرية

التيالمسيحيةالخدمةنوععنيحدثنالم)ستورم(الدكتورولكن

المقدسة،الكتببعضبيععلىيريدلاحدثماأنويبدو،هناكأميمت

3791عاموفي.ورسالتهالمسيجالسيدعنالناسبعضإلىوالتحدث

للعاللةالطبيةالخدمةوقدمالرياضإلىبرحلةتومسويلزالدكتورقام

ولكنالناسمنالبعضبمعالجةأيضاقاموقدخاص،بشكلالمالكة

قليلة.باعداد

.يالدكتورةمنسعودبنالعزيزعبدالملكطلب3891عاموفي

.Dr)لهارنى .Y Barry)إلىتدخلطبيبةأولوكانت،الرياضإلىالحضور

العاللةنساءتعالجهناكأشهرأربعةقضتحيثالجزيرةشبهأعماق

إلىثانيةبرحلةوزوجتهستورمالدكتورقام4191عاموفي،المالكة

السنهفيالأحساءوزوجتهها!يسونالدكتورزارحينفيالمنطقةتلك

قائلا:هارشمونالدكتوروكتبنفسها.

الصحراءفيلناقدمموطىءعلىللحصولالصلبةالاسسنضع"اننا

لاالذينالبدومنالجياعنصفالعجافالرجالبينالجرداءالداخلية

وقتأيمنأكثرإلينابحاجةوهمحولنا...يتزاحمونالناسان.يقهرون

هذهمنواحدةوفيالعداء،يناصبونناالمعارضونيعدولممضى،

صرحأوللبناءنريدهالذيالاذنعلىسنحصلمستقبلأالرحلات

،()98(.الاسلاممعقلفيتبشيري

شبهداخلإلىرحلاتهمأناعتقدواقدالمبشرينأنهذامنوششنتج

دليلالطبينشاطهمضدعلنيةمعارضةوجودوعدمالعرييةالجزيرة

نأوظنوا،المناطقتلكفيتبشيريعملدعالمإرساءفيالنجاحعلى

كانوالقد.التبشيريةأهدافهمتحقيقلهمستكفلجهودهممضاعفة

عليهمسيسهلالعربيةالجزيرةشبهتنصيرفينجاحهمأنيعتقدون
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شديدهارشمونالدكتوروكان.الأخرىالمجاورةالمناطقالىالانطلاق

الكتبمنعددوبيعالطبيةالارساليةخدمةأناعتقدعندماالتفاول

المنطقة.سكانلكسبصلبةقاعدةالدينية

ولم،الطبيةبالخدمةرئيسبشكلمحصوراالإرساليةنشاطوظل

دالمبشكلىالجزيرةشبهداخلفيبالبقاءموافقةعلىالحصولفيتنجح

.جديدةتبشيريةمحطاتافتتاحالىتؤديأنيمكنثاكتةمنشآتواقامة

علىبالتواجدالتبشيريللعملتسمحانالسعوديةالحكوهةرفضتفقد

من-المالكةالأسرةخاصة-الاستفادةتريدفقطكانتولكنهاأرضها،

داخلمستوصفاتأومستشفياتبناءدونالطبيالارساليةنشاط

لهذا.الحاجةوقتهوقتةلفتراتاكيرساليةأطباءتستدعىبل،المملكة

ثابتنشاطإقامةفيمحاولاتهاكلمنبالرغمفشلتقدالارساليةف!ن

.هناكلهاودالحم

تهدفالعربىالخليجساحلطولعلىالإرساليةجهودجميعوكانت

هذاولكنداخلها،التغلغلثمومن،الجزيرةشبهتطويقاليالواقعفي

وقد.بذلتالتيالمضنيةالجهودكلمنبالرغميتحققلمالرنيسالهدف

عنه:الإجابةوحاولنفسهعلىالسؤالهذا(هاريسون)بولالدكتورطرح

لاالصحيةالممارساتانشيئأ؟يحققأنالطبيبالمبشر!ستطيع"هل

قليلأ.تتحسنبالتدريجولكنهاثورينحووعلىفجأةتتغيرأنيمكن

طريقاويفتحالأعداءصداقةيكسبإنه.الناسآلامهنكثيرأيخففانه

الذينأولئكوبخاصةهلعملهالتوفيقطالبايصليإنه،الانجيللدخول

يمكنممااكثرالطريمةبهذهيحققأنمنيتمكنصريما.رعايتهفيهم

،()09(.أخرىطريقةبايةيحققهأن

بينالعلاقة-ومبشرطبيبنفسهوهو-هارشمونالدكتورأكدلقد

الصحيةالخدمةلاعتباريميلوهو،الطبيةوالوساللالدينيةالرسالة
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رغميتحققلمالدينيالهدفلكن،الناجحالتبشيريالنشاطالىطريقا

المنطقة.فىأمضوهالذيالطويلوالوقتبذلتالتيالجهود

توصلواالتيالنتائجهيوما،للمبشرينالطبيالعملهذابعداذنماذا

؟الفترةهذهطوالالطبينشاطهمعبراليها

بتحديدالمنطقةفيالطبيةالإرساليةخدماتاختصارالامكانفىإنه

التالية:الحقائق

بدأتعندماالطبيةالخدماتإلىماسةبحاجةالمنطقةكانتلقداولأ:

بهذاالسكانعهدأولهذاوكان،بالعملالعربيةالامريكيةالإرسالية

الكثيرانتشارتعانيالمنطقةوكانت.الحديثةالطبيةالخدمةمنالنوع

تقليديةبأساليبيتمكانالأمراضهذهوعاوجالمعديةالأمراضمن

كبير.حدإلىالخرافةعلىالفالبفىتعتمد

تحولالحديثةالطبيهخدماتهابتقديمالارساليةبدأتعندماثانيآ:

ذلكالارساليةواعتبرتتذكر،معأرضةبدونإليهاتدريجياالناس

الديني.للتبشيرناجحةمقدمة

إلىالطبيالميدانفىالارساليةحققتهالذيالنجاحأدىلقدثالثا:

.الجديدةوالفرعيةالرئيسةالمحطاتافتتاحطريقعننشاطاتهاتوسيع

تقدمعلىالقرنهذامنالأولالربعخلالالارساليةركزترابعا:

وقدبه،والمصرحالفعالالوحيدالنشاطكانوالذيالطبيةالخدمات

بينالخلافنشوءإلىأدىمماالارساليةجهودأكبرالنشاطهذاامتص

مهمةالطبيةالخدمةبانيعتقدونكانواالذينالطبيةالهيئةأعضاء

الدينرجالمنالمبشرينوبين،المسيحىبالخلقوتتصلوصحيحة

العملأنيشعرونكانواوالذينالدينيالتبشيريبالعملالمختصين

الحديجبوانهمبرر،دونماالتبشيريالعملعلىطاغياأصبحقدالطبى
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الديني.التبشيروهيأسمىلغايةوسيلةيكونوأنمنه

ذلكومع،منهمفئةبلالموقفهذايقفونالدينرجالجميعيكنولم

بعضكانالحالاتبعضوفيقأئمأ.ظلالفئتينبينالخلافف!ن

الذيوالدورالارساليةأطباءعنللدفاعيتصدونالذينهمالدينرجال

به)؟9(.يقومون

الدينيبالنشاطمتصلةالواقعفيالطبيةالخدمةكانتلقدخامسا:

الطبيةالناحيةمنأما.الدينيللتبشيرأيضايستخدمالمستشفىوكان

تسجيلمنولابد،المنطقةلسكانجليلةخدماتالارساليةقدمتفقد

يعتمدونالمنطقةأهاليظلفقدالمضمار،هذافيالمخلصةجهودها

تمكنواحتىالزمانمنقرننصفمنأكلرطوالالطبيةخدماتهاعلى

أنفسهم.علىالاعتمادمن

قامفيهاوالتأثيرالجزيرةمنالداخليةالمناطقإلىوللوصولسادسا:

الرغمعلىالغرضهذالتحقيقطبيطابعذاتعدةبعرحلاتالمبشرون

هذهمنالاساسالهدفكانلقد.الطقسوحرارةالتنقلصعويةمن

وتنصيرالداخليةالعربيةالجزيرةمناطقالىالوصولهوالرحلات

المبذولة.الكبيرةالجهودرغميتحققلمالهدفهذاولكنسكانها،

تطويرالىالعربيالخليجمنطقةفيالنفطاكتشافأدىلقدسابعا:

الارسالية،لنشاطحدوضععنهنتجمما،الحكوميةالطبيةالخدمات

كانتلقدالتطور.بهذاالميادينجميعفىالارساليةنشاطتأثرحيث

الخدمةانهارتوعندمابعض،علىبعضهاتعتمدالارساليةنشاطات

والتبشيرية،التعليميةالخدماتمعهاانهارتالمناطقبعضفيالطبية

كانواالذينالمسيحيينالوافدينبينالارساليةنشاطاتمعظموتركزت

نأوربماالمسعحية.الدينيةالعباداتلتأديةالكنيسةالىيحضرون

المبشرينف!نلذا،ومعلهاشافياجاءالمسيجهوانالمسيحيالاعتقاد
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الأولويةالارساليةأعطتلقد.تبشيريةكوسيلةكذلكالتعليماستخدموا

النوعلهذاالمؤلمحرالانسانيوللطابعالمنطقةلظروفنظراالطبيللنشاط

وسيلتهاكانالذيالتعليم!النشاطتغفللمأيضألكنها،النشاطمن

موضوع!يللارساللةالتعليميةالخدماتوستكونللتبشير،الثانية
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سنواتالطبيب

2188هـلجز.يشارلز.\

WMويكوفت.جيمس2.

5918ورالد.لهنري3.

Mتومسبم.شارون4. A\

8918تومسو.ماهـلونالسيدة50

1091ورالد.ايماالسيدة60

4099بنيتك.آرثر7.

6091امايلريس.شارلز8.

8091جوسلبنس.تايرالآنسة90

9091بفيتأناسيالسيدة010

ا!.!كالفرلياليانورالآنسة110

v%.9091هارس!ونو.بول

.13il9ل.سارةنسة 1 1 Aj-ALL؟

؟419باترسونلوسيالآنسة490

Mفلاكفانجهول.15 V

9191ديمب..لوشى6%

2391موردايكجوليم.17

\!23ليكن.ولتر

الفرعيةوالمحطاتالمحطات

البصرة

البصرة

والعمارةالبصرة

مطرح-البحرين-البصرة

مطرح-البحرين

مطرع-البصرة

الكويت-البصرة

الكوت-البحرلن

البحرين

البحرلن

الكرت

مطرح-البحرلن-الكويت

مسقط

البحرلن

البحرلن-.عج-البصرة

العمارة

015--

ملاحظات

فياثيرساليةترك

الأولىالسنة

3891سنةاستقالت

قصيرلأجلتعيين

سنةالارساليةترك

3691

قصيرلأجلتعيين
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3:01ولىلجدا

العرييةالارساليةأطباء

2491-5791

ومطرحمسقطاالهحرين

ديملوسى.

توصه!.سا..

هاهـشمونب..

ستورمو.

تايكرك.

هوسدنكفلد.

مايلرلاس..

.فوصا

.مارجرلهت

\.ف.يارلي

\.م.ن.تهناني

هوسمانسارة.\

أليسونماري2.

هارشمونب+3.

توصاسا.ما.

،.و.ستورم

هوسينكفلد.6

فوس.7

بنينجز.8

والعمارةالهصرةاالكويت

.أ.بنيت

.ب.هادشمون

يلريما.س.

ستورمو..

سكدر.ل.

هوسمنكفلد.

هوسينكفلد.

لفرلىكا.ي.

بارنيسترا.

أليسونماري.\

كروزروث.\

9.فوس

2.يوكا

3.نايكرك

يكامورد.4

سكدر.ل.ه

هوسينكفلد.6

Vwness, ,.D History of the Arabian Mission, New Brunswick, New

,(Jersey,.U.S.A pp. 37- ;93 75 - 97 (Unpublished
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11:"رقمجدول

الكويتفيعملواالذينالارساليةأطباء

0191-7591

آ

.\

.2

.3

.4

لأسماءا

بنيتلرترالدكتور

هاريسونبولالدكتور

كالفرلياليانورالدكتورة

مايلرلاستانليالدكتور

بارنياسترالدكتورة

العملسنوات

0191-2191

%q%r-2؟9؟

9291-129؟

1391-4291

3791.- % air

ملاحظات

الأطباءهؤلاءمنثلاثة

وهم:الكويتفيودفنواتوفوا

5291مايلريالدكتور

4691نايكركالدكتور

5799سكدرالدكتور

والدكتورمايلريالدكتور

الكويتفيعملاسكدر

طويلةمدة

اليسونماريالدكتورة

سكدرلوشالدكتور

1؟.

v%.

لأ.3

.14

تومسويلزالدكتور

ستورمهارولدالدكترر

)فترةينينجزالفردالدكتور

(قصثرة

فلايجبرتالدكتور

نايكركجيرالدالدكتور

هرسينكفلدمورشالدكتور

فوسبرناردالدكتورة

49؟3791-0

9391-7591

قصيرةفترة

قصيرةفترة

قصيرةفترة

قصيرةفترة

قصيرةفترة

قصيرةفترة

قصيرةفترة

حيثا759عامتوفي

مديرمنصبيشغلكان

الكويتفيالعسكريالمستشفى

نيسانشهرفيالكويتفيعقدتندوةالىمقدميحثمنسكدردوروثيالسيدةالمصمز

.2الصفحة7691)ايرلل(

(.الكويتفيالطمعة)الخدمةالححث:عنوان
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3:21رقمجدول

5791-2491العرييةالارساليةممرضات

الكويتومطرحمسقطالبحرين

دالينبرجالآنسة10

هـستورم.السيدة20

برسيوم%.السيدة30

وديمول40501

باست%..ه

رايكستراد.6.

واندوجما70.5

هيخوسن.8،

لردلا.9.

!ث!وم..ا

هولرج.السيدة110

تانيسم.12.

يونجدجماا.130

جولدمان!بأ.4

:لمصدر

.بوسمالآيخسةبم

والفوردم.لانسة

شانالازأ.لآنسة

هـجولدمانلآنسة

يونبمدىأ.لآنسة

ذالينبرجس.لآنسة

.ابلتفانلآنسة

.2تلم.لآنسة

.3سكدرلآنسة

.4موسينكفلدلآنسة

.،هولرلسيدة

.6بيلكر%لسيدة

.7بومجاردنت.لآنسة

هولمزم.لآنسة

97-75.pp

والعمارةالبصرة

دالينبرجلآنسة

جولدمان!بلآنسة

ج.هولرل!يميدة

بوسمابلانسة
فوسلآنسة

يونبمدىأ.لآنسة

!ث!ماتذريتلآنسة

Van Ess. ..D Ibid

3:31رقمجدول

2391-5291العرييةالارساليةممرضات

للتعيينسنةالتعيينسنةالبحرلن

كانتينيللسيدة\.

زويمرس..السيدة20

برسبومقانالسيدة30

هورلزهالندم.الآنسة40

هاهـسموند.السيدة50

بلتفانم.الانسة60

دالينبرجالآنسة70

موردايكالسيدة80

لمصدر:

2091

309%

0191

Mr

Md

1791

MN

Mr

153--

مختلففيالممرضاتهؤلاءعملت

اك!يوجدولا،الارساليةمحطات

منهنكلعنتفصيلاتيعطيمصدر

لاكمانيها،عملتالتىالمحطةوعن

عنمعلوماتايةايضاتوجد

2091مبلعملناللأليالممرضا!

75-07.VanEss.,.D Cit". pp
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مشليواا

7491نوفمبر9الهحرينبنينجزهج.أ.الدكتورمعالكاتبمقايلة

64..Storm,,.H op. cit., p

68.000.Zwemer,.S .M and Cantine,,.J op. cit
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277..Harrison,,.D Doctor in Arabia,,4391 .G,.B p
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001
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091
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.مر
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.كاح

27.

.28

.92
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ادابعالفصل

للتبشيرووسيلةمكخلاالقعليميةالخكما!

آراءوهناك.الانجيلمقدمتهوفيالمسيحيالفكرنشرالىيهدف

المسيحىالتبشيرقادةقبلمنالتعليمحولتحديدأاكثروربمامختلفة

التالية:بالنقاطرأيهحددحيث)ولهاهول(هوتونالقسمنهم

التعليم.علىغالباالتبشيريالهدفيكونأنيجب-"أ

وحضوراليوميةالدروسفيالأولالمقامللانجيليكونأنيجب-ب

المدرسة.فيللقبولشرطايكونأنيجبكماالدرسهذا

أبناءهمبأنالآباءيعلموأنظاهرأالتبشيريالهدفيكونأنيجب-!

المسيحية.إلىليتحولوا-المدرسةإلىيحضرون

المسيحيينغيرالمدرسيناستخداممنللحدالجهودبذليجبد-

المباشر.الفرديالتاثيرعلىقاررةبهي!ةالمؤسسةوتزويد

الأمورهذهأهميةحسابهمفييضعواأنالتبشيرخبراءعلىيجبهـ-

،()5(.الأخرىالتبشيريةبالنشاطاتوارتباطها

قبلمنحماسالاقتالتبشيريللتعليمالاستراتيجيةأوالسياسةهذه

لنشرمباشرةمهمةوسيلةالتعليماعتبرواحيثالتبشيريةالمنظماتقادة

)6(.المسيحيالدين

للتبشيرمباشرةكوسيلةالتعليماستخدامفىالمباشرةالسياسةهذه

التاليةةبالنقاطتلخيصهايمكنعدةصعوداتواجهت

المدارسالىأبناءهميرسلونالذينالتلاميذأموراولياءان-اولأ

المسيحيةالديانةيتعلمونأطفالهمبانفوجئواقدالتبشيرية

بهذهالالتحاقمنالأساسغرضهمكانبينماأساسبشكلى
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الذيالوقتفيالحديثةوالعلومالانجليزيةاللغةتعلمهوالمدارس

والجدول.الكتاتيبأوالتقليديةالمدارسفيتعلمهذهتكنلم

الأمريكيةالارساليةمدارسفيالدراسةمناهجيبئنالتالي

التلاميذ:وديانةالعرييالخليجمنطقةفيالعربية

ا:4رقمجدول

الحالةالتلاميذديانةالدراسةموضوعات

أكثرسةمسلمونلانجيلا

أقليةمسيحمونوكتايةقراءة

ضئيلةقلةيهودانجلهز!ةلغة

ضئهلةقلةايرانيونحساب

ضئيلةقلةمنودجغرافيا

ضئيلةقلةزنوج

218-217.Source:Marson and Barny, Arabian Mission, PP

المدارستلاميذبمستقبلاهتمامهعدمالتبشيريالتعليممشاكلومن-ثانيآ

مدرسيناعدادالتعليمميدانفيالمبشرينخطةوكانت:التبشيرية

الارساليةمؤسساتولكن،المواطنينمنالمحليةللكنيسةوقادة

الذينهؤلاءمنقليلعددسوىاستيعابتستطيعتكنلمالمحدودة

غالبيةف!نولهذاعمل.بدونيبقىبعضهمأنحيثمدارسهاتخرجهم

وجودلعدمنظرأالبطالةيواجهونتعليمهمالكنيسةتأملمن

فالمؤسسات.لاستيعابهمالمسيحيةوغيرالمسيحيةالمؤسسات

الاداريةالمجالاتوجودوعدمالتقليديالثقافيالطابعذاتالمحلية

الاعدادفهذه،واجهتهمالتيالمشاكلمنكانتآنذاكالحديثة

بهالتعملمجالاتتجدأندونوتنويرأوثقافةتعليمأاستفادت

.سنواتبضعفيهأمضتالذيالمحدودالتعليمهذامنمستفيدة
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ثالثأ-

رابعأ-

العالم،أنحاءجميعفىتقدممنالحديثالتعليمحققهماان

عديميبدوالتبشيريالتعليمجعلمنهللاستفادةمحليأوالاتجاه

جونأكدولقدبه.يطبقكانالذيوالمفهومبالطريقةالجدوى

نألابد)التبشيري(الغربيالتعليمأنعلى(JhonMott)موت

والصحةوالتجارةالزراعةتوجيهفياوضحدوراليلعبيسعى

فيأزمةيواجهالتعليموهذا،الآنحتىلعبهالذيالدورمنأبعد

وششحقيحتاجوهوتطورها،يواكبلماذاالاساوميةالبلدان

")7(.الوطنمنوالدعموالتفهمالاهتمام

أزمةيواجهكانالتبشيريالتعليمبأنالفقرةهذهمنويتضع

يؤدلمالمبشرينيدعلىالطبيةالخدمةنجاحأنحيث،حقيقية

التعليمية،الوسيلةنجاحالىالمبشرينقبلمنمتوقعأكانكما

دالى،الحديثةالطبيةالخدمةالىالماسةالمنطقةلحاجةذلك

(لتبشيرية.العمليةفىمباشربشكلالطبيةالخدمةاستخدامعدم

الأولىبالمراحلتمرالمنطقةكانتقرننصفمنأكثرومنذانه

يريدونالشبابالقادةكانلذا،والقوميةالوطنيةيقظتهامن

وليس)الكتاتيب(التقليديةالمدارسمحليحلحديثاتعليمأ

الآراءهذهظهرتوقدالغربىالمسيحيبالتعليماستبدالهامجرد

التالية:للأسبابنتيجة

التأثيرفىهدفهاواضحأكانالتيالتبشيريالتعليمطبيعة-1

التلاميذ،فيالديني

المباشر.بالأسلوبالتنصيرعلىالتركيز-2

والدينوالتاريخالوطنيةللثقافةالتبشيريالتعليمتجاهل-"

العريية.واللغة
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وأصبحالمنطقةبواقعلهصلةلاالتبشيريالتعليمف!ن،لذلكونتيجة

اللغةتعلمهوالمدارسهذهالىأبنائهمارسالمنالأساسالآباءهدف

أهدافهلتحقيقرسالتهأداءفيفشلقدالتعليممنالنوعفهذا.الانجليزية

سنةالمسيحيالتبشيريالقدسمؤتمروفي.العربىالخليجمنطقةفي

91£rالمبشرونوتمكن،)8(للبحثالتبشيريالتعليمموضوعطرح

ومنهجومفهومسياسةعلىتعديلب!جراءرأيهمفرضمنالمعتدلون

بهايمارسونالتيالمناطقوظروفيتلاءمبماالتبشيريالتعليم

يلى:مماالجديدالمفهومويتضح،نشاطاتهم

وسيلةأساسيشكلتستخدممضىفيماالتبشيرمدرسة"كانت

الآنضروريأيعدلمالموقفهذاولكن.التبشيريالعملمنأخرىلأشكال

نحوالطلبةتوجيهضرورةنؤكدأنيجب....الظروفتغيربسبب

للتعليمالأساسالهدفولتحديد")9(.والعالميةالتاريخيةدراستهم

التبشير:قادةأحديقولالتبشيري

هويحققهأنالتبشيريالتعليمعلىيجبالذيالأساسالهدفن"1

تفكيرناينصمثأنويجب..أعبالها.تحملعلىالمحليةالكنيسةتدريب

الداخليةكالمدارسوحدهمبالمسيحيينالخاصةالمعاهدعلىأولأ

لاالمسيحليةالكلياتإن...-،()01(اللاهوتوكلياتالتدريبومعاهد

علىتساعدبل،فحسبالوثنيينبينمنالمتنصرينكسبإلىفقطتهدف

الغايةوبهذه)1؟(.للكنيسةالقادةاعدادوهيالمهمةالوظيفةتحقيق

التبشيريبالخطالتعليممنالنوعهذاوالتزامحددتالتىالتبشيرية

الىوتحويلهمالآخرينتنصيروهوالاهدافلتحقيقوسيلةأصبح

منطقةفيممارستهعندالتعليممنالنوعهذاانالواقعوفي.المسيحية

لناوسيتضحوالدينيةالعلميةالناحيةمنالكثيريحققلمالعرييالخليج

المنطقةفىالتعليمىالعربيةالأمريكيةالارساليهثشاطدراسةمنذلك
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النقطةهذهبمعالجةنبدأأنقبلولكن،المجالهذافىتجربتهاوتقييم

سائدا.كانالذيالتقليديالتعليمعنفكرةاعطاءالضروريمنف!نه

العريي:الخليجمنطقةفيالتقليديالتعليم

فيماتجرىالأوليبالتمعليمالتلاميذلتزويدالأولىالمحاولاتكانت

القراءةوتعليمالقرانتحفيظالأساسيةومهمتهالكتابفيمضى

يقصدهحيثمنزلهيستخدمالكتابمعلمأو))الملا((وكان.والكتابة

إلىالتعليمعلىالمتزايدالطلبأدىالوقتوبمرور،العلملتلقيالتلاميذ

للتعليم.أخرىأماكنعنالبحث

طريقعنأرزامهملكسبالمعلمينمنالنوعهذالذلكنتيجةواتجه

تعليمهناكيكنلمإنهوحيثرسميا،التعليمهذايصبحأنإلىالدعوة

طريقهالكتاتيبيالتعليموجدفقد،اليومعليهالمتعارفبالمعنىحديث

الكتاتيبمعلموبدأوعندمافيه.وانخراطهاكبيرةأعدادأليجذب

وأالمنازلأحدفيغرفةولنقلخاصةأماكنفيتلاميذهميستقبلون

"الكتاب،،)13(باسميعرفالمكانهذاأصبح،عامأوشعبيسوقفيدكانا

الموقفعلىسيطرالذيالمكانهوالتاريخيةالثاحيةمنالكتابوكان

مختلطآ،الكتاتبمنكثيرفيالتعليمكانوقدطويلةلمدةالتعليمي

القراءةمنوقليلالقرآنحفظمنرئيسبشكلتتألفوالبرامج

)39(.والكتابة

والدهاأووالدهيقيمويحفظهالقرآنالتلميذةاوالتلميذيختموعندما

ماأشبهاحتفالوهوبالختمة*يعرفبديعأشعبيأاحتفالاوأصدقاؤه

أهمية.أكثربللاالأيامهذهفيالتخرجباحتفالاتيكون

فينجعقدالتلملذلأنالختمةوسميت.انتهىأيختمالفعلمنمشتقةكلمة:الختمة"

.القرآنختم
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أمرينيفعلأنالكتابالىابنهيرسلأنيقررعندماالأبعلىكانلقد

شراءأولهما:،التعليممنالنوعهذاعلىالقائميننظروجهةمنمهمين

بالماء.بغسلهاتمحىالكتابةوكانتعليها،ابنهليكتبالخشبمنقطعة

.الكتابدخولعندالمالمنمبلغدفعوثانيها:

المبتدىءمستوىفيهيراعىمتدرجآالتعليممغالنوعهذاوكان

وعندماالأولىالمرحلةكانتالأبجديةالحروففتعلم،والمتقدموالمتوسط

والكتابة،القراءةفيالمتقدمةدروسهيبدأعليهاالسيطرةمنالتلميذيتمكن

نظروجهةمنالحقيقيتعليمهيبدأالمهارتينهاتينمنيتمكنأنوبعد

السور.بقضارعادةيبدأونكانوأحيث،القرآنحفظوهوألا"الملا((

نأالملايشعروعندماالتهجئة،كانتالبدايةففى،القراءةطريمةاما

بالقراءةهوويبدأمتقدممستوىالىينقلهتحسنتقدالتلميذقراءة

الملامنويسارايمشاالرأستحريكالترديدهذاويصاحبيرددوالتلميذ

يختمالتلميذوان،القرآنيةالآياتبقراءةنشوتهمعنتعبيرامعاوتلاميذه

ولمالتلاميذ.لبعضأكثروربماسنتينأوسنةفيالدراسةمنالنوعهذا

التلميذأنعلىدليلأيعتبركانالذيالوحيدوالشيءامتحانهناكيكن

الدراسةفنالمستوىهذايتبعوكان.بأكملهالقرآنحفظههوتعلمقد

ولكنعام،بشكلوالكتابةالقراءةبدراسةفيهالتلميذيقومآخرمستوى

كاننقد.القليلسوىيحضرهايكنولمعاليةمرحلةكانتالمرحلةهذه

القرآنيةوالآياتالشعريةوالأبياتالشعبيةالأمثلةبعضيتلقونالتلاميذ

ذلك:علىمثالأهناونذكر،الكتابةتعلممرحلةأثناء

كاتبهبعدزمانأيبقى"الخط

")14(مدفونالتربتحتالخطوكاتب

لهيسمحالخشبياللوحعلىالكتابةفيماهرأالتلميذيصبحوعندما
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الناسكانوبعدها،الأخيرةالمرحلةكانتوالتىالورقعلىبالكتابة

متعلمأ.شخصايعتبرونه

منأحديكنلمحيث،الكتابفيالناهيالآمرهوالمعلمأو"والملأ(،

يأمركانبل،الشكوىحتىأوالمعارضةأوالمناقشةيستطيعالتلاميذ

لقد.التلقيهوالوحيدودورهم،لأمرهيمتثلواأنجميعاالتلاميذوعلى

.والقسوةالغطرسةمنبشيءعادةتلاميذهيعاملكان

لضربالعصيمنبنوعينيحتفظكانالمرب!هذاأنذلكيوكدما

مىيخطىءلمنتستخدمطويلةكانتمنهماواحدة،وترويعهمالتلاميذ

فيجالسوهوجميعأالتاوميذإلىتصلبحيثالطولمنوكانت،دروسه

منالقاسيةللأنواعوتستعملوغليظةقصيرةفكانتالثانيةأما،مكانه

ولقد.الكتابمنالهروبأوالشغباواحداثالحضورفيكالتأخرالعقاب

وليثبتالنظامعلىتلاميذهلتعولدضروريالضربأنيعتقدالملاكان

باستمرار*:يرددوكان.مصلحتهمعلىحرصهأمورهملأولياء

رياثى،()5؟(الذىهولأنهبكانيمنالفه"رحم

نفوذهممنخوفأإماالأغنياءأبناءتمسلاالعقوبةهذهأنوالحقيقة

عقأبهوصبالطبقيالتصييزهذايبررالملاوكان،أموالهمفىطمعآأو

أبناءيتأدبالعامةأبناءعاقبتإذابأنهالغالبفىالفقراءأبناءعلى

ولؤديالأحيانبعضفىالقسوةبالغةكانتالعقويةهذه)16(.الخاصة

الكتابميزانيةأما.الجنونأوالمزمنالمرضالىالتلاميذمنبالبعض

مناسباتفيالآباءيدفعهاكانالتيالتعليمأجورمنتأتيكانتفقد

خاص:اسمهذهمنواحدةلكلوكانلهتقدمكانتالتيوالهداياعديدة

منالنوعلهذاوليسومنهجهطريقتهفيمتشابهالعرييالخليجمنطقةفيالكتاتيسالتعلمء

.أخرىعنامارةفيمميزةخصوصياتالتعليم
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ينقصأويزيدوكانالكتابلدخوليدفعالذيالرسموهي:الدخلة؟(

التلميذ.اهلمعيشةلمستوىتبعا

وأنقداإماأسبوعكلنهايةمنالخميسيومتدفعوكانتالخميسية:2(

عينأ.

كالمولدالدينيةالأعيادفىللملايدفعالاحسانمننوعوهي:النافلة3(

مثلا.النبوي

العيد.أيامأولصباحفيللملاتدفعوكانت:الفدية4(

وكانللملأرمضانشهرفيالتلاميذأهليدفعهازكاةوهي:الفطرة5(

حقوقه.منحقايعتبرها

.القرآنمنجزءأيختمعندماللملأالتلميذيقدمهاهديةوهيالجزاء:6(

تلكبخاصةالدفعاتهذهوكانت.الاخيرةالدفعههيوهذه:الختمة7(

أثناءلهوتدفع،الملانظرفيجدأمهمةالغنيةالأسرمنتأتيالتي

دراسته.منالتلميذانتهاءعندتقامالتيالاحتفالات

بواقعهمارتبطالناسحياةمن%جزالتعليممنالنوعهذاكانلقد

الىالحديثالتعليمدخلعندماتدريجيااختفىوقد،طويلةمدةالثقافي

وانتشرتمكنحتىعدةلسنواتلهمواكباظلوقد،العربىالخليجمنطقة

وبدايةالأربعيناتنهايةفيالتقليديالتعليموانتهىالحديثالتعليم

منذالمنطقةفيبدأقدالحديثالتعليمأنرغمالقرنهذامنالخمسينات

العشرين.القرنمنالثانيالعقد

فقدكاملأ.أوفجائيأيكنلمالتقليديالتعليمعنالتحولأنيعنيذلك

معجنبالىجنبأيسيرالتقليديالدينيوالتعليمالوقتكعضمضى

فيمهمأدورألعبقدالتعليممنالنوعهذافيه.ويؤثرالحديثالتعليم

العربي.الخليجمنطقةفيوالاجتماعيةالفكريةالناسحياة
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المنطقةفيالتعليميالعرييةالأمريكيةالارساليةنشاطبدألقد

اذحديثأطابعايحملالتبشيريوالتعليم.قائمالكتاتيبيوالتعليم

التعليميةالعمليةفىآخروأسلوبأأخرىعلومأالدينيةالمواديصحب

والتربوية.

:البصرةفيللارساليةالتعليميةالخدهات

التعليميةالخدماتبدايةالعشرينالقرنمنالأولالعقدشهد

التلاميذالمبشروناستقبلىوقد.البصرةفيالعربيةالأمريكيةللارسالية

حيث،مشجعةبأعدادالمنطقةهذهفىنشاطهممنالأولىالسنواتفى

رأسعلى(Mr.إلأ،ممة!بارنيالسيد5091عامويالتحديدأثناءهاكان

الميدانهذافيعملهبدألقدالارسالية.قادةمنوهو،النشاطهذا

بعدأغلقتهاالتركيةالسلطاتولكن،مسكنهفيصغيرةمدرسةبافتتاح

لمالاجراءهذاولكنلها)7!(،مسبقترخيصوجودلعدمقصيرةفترة

تعتبرهاأنهاخاصةالتعليميةالخدمةتقديمفىالارساليةخططيوقف

سمحت8091سنةوفى.التبشيريالعملفىالمهمةوسائلهامن

بعدمدرسةبافتتاحموردايكللسيدالبصرةفيالمحليةالتركيةالسلطات

بذلك.ترخيصعلىللحصولكبيرةجهود

خاصةكبيرةالمهمةوكانتتلميذا،بثلاثينالمدرسةهذهبدأت

والمناهجالمدرسيالبناءلتأمينوذلكنشاطاتها،بدايةفيوالارسالية

تكونأنيجبمناهجهابأنعلمأ،والمدرسينوالكتبالمناسبةالدراسية

وجودهمفترةفىالمبشرونتعلمهاالتيالعربيةواللغة،العربيةباللغة

معللتفاهمالأدنىالحدتوفرقدولكنهابها،للتعليمتؤهلهملاالقصيرة

عادعندمافعلأبدأالبصرةفىللارساليةالتعليميوالنشاط.المواطنين

أصبحاحيث،1291)8؟(عاماجازتهمامنوزوجتهإيسفانالسيد
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للبناتالمنتظمالتدريسوبدأ،المنطقةهذهفيالتعليمعنمسؤولين

فىبذلكإذنعلىحصولهمابعدلهمامنفصلتينمدرستينفيوالأولاد

أما"العالي"الرجاءمدرسةباسمالاولادمدرسةسميتوقد.نفسهالعام

محمودذكروقد،،)91(.للبنات"الرجاءمدرسةسميتفقدالبناتمدرسة

،الفتياتبتعليمالمبشريناهتمامسببللدكتوراهأطروحتهفيالسمرا

قأل:حيث

الأمةكسبيعنيوكسبهنالقادمالجيلأمهاتسيكن"لأنهن

السلطاتمنالترخيصمشكلةعلىالارساليةتغلبتانوبعدكلها،،)02(.

العربيةاللغةيجيدونالذينالمدرسينتأمينمشكلةواجهتهاالتركية

غيرحلهناكوليس.التعليمطريقعنالتبشيريةالمهمةلأداءومؤهلين

ثلاثمدتهاقصيرةلفتراتبدقةيختأرونأمريكانمدرسينطلب

ومحاولةالدراسيةبالمناهجالخاصةالثالثةالمشكلةجاءتثم.سنوات

التركيةالسلطاتقوانينويينوأهدافهاالارسال!ةتريدهمابينالتوفيق

فيفعلهموردودالمواطنينشعورمراعاةإلىإضافه،التعليمميدانفي

الموضوعاتأصبحتالأمورهذهلدراسةونتيجة.المناهجهذهاختيار

وهذه(.وألعابصحةجغرافيا،،إنجليزيةلغة،المقدس)الكتاب

الىإضافة،البناتومدرسةالأولادمدرسةفيتعطىكانتالموضوعات

فىيدرسالممدسالكتابوكان.للبناتوالتطريزالخياطةفيدرس

الرئيسهدفهمعلىيركزونالمبشرونكانحيثالدراسةسنواتجميع

الديني.الهدفوهو

يكنولم،عملهمبنجاحتامةثقةعلىالمبشرونكانالحقيقةوفى

فاندوروثىذكرتفقد..هدفهمتحقيقعلىقدرتهمفىشكأدنىهناك

وأنا،المنهجصميمفيالمسيحيكونأن"يجب:(D.VanEss)إيس

فيوأعفمالشرقفيحياتيمندقائقخمسأقضىانأرضىلاشخصيا
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،،)31(.المنهجصميممنالمسيحيةبالديانةالتبشيريكنلممامدرسة

كلقسمواحيث،للتعليمناجحنظاموضعالمبشروناستطاعوقد

الفردية،لقدراتهطبقادراستهافىيسيرالتلميذكانأجزاءإلىموضوع

التبشيريالتعليميالنظامنجحوقد.كميتهلاالتعليمنوعيةيهمهموكان

ومراعاةالمحليةالأوضاعمعيتكيفأناستطاعلأنهالمناطقبعضفي

أيضأ.تطبيقهافيبل،المناهجوضعفيليسولكنالتلاميذ،بينالفروق

فيالبناتمدرسةافتتاحعندممنوعاكانالإنجيلتدريسانوالواقع

)22(.بذلكإذنعلىالحصولمنبدلاوكانالبصرة

يدعلىالانجيليتعلمونأبناءهمبأنعلموأعندماالأهالىيسكتولم

المحليةللسلطاتاشتكىمنفمنهم!مختلفةفعلهمردودوكانت،المبشرين

علىأقدمواوآخرون،المدرسةادارةالىالأمراشتكىمنومنهم،التركية

لنشاطكئيرةمتاعبهذهالفعلردودسببتوقد.المدرسةمنأبنانهمسحب

الفصلفيذكرناأنسبقوكما.الأولىسنواتهفيالتعليميالارسالية

الأولى،العالميةالحربأثناءتقريباتوقفقدالارساليةعملف!ن،الماضي

بذلتفقدالصعوباتمنوبالرغمأيضأ.بذلكالتعليميةالخدمةتاثرتوقد

التعليمية.خدماتهالتستمركبيرةجهوداالارساليات

ماالىالمنطقةفىالارساليةعملعادأوزارهاالحربوضعتوعندما

سنةفىالقدسفىالتبشيريالمؤتمرأنذكرناأنسبقوقد.عليهكان

491 Yهذايقتصرلاوأنالتبشيريالتعليمخدماتتطويرالىيميلكان

معوالانسجامالاستمرارمنيتمكنكيالمسيحيالايمانعلىالتعليم

خدماتالتزمتلذلكونتيجة،العربيةالبلادفيالجديدةالأوضاع

الحربتلتالتيالقليلةالسنواتوفيالخطبهذاالتعليميةالارسالية

تقبلأصبحتالتيمدارسهافىالتعليمتحديثفيالارساليةبدأت

والغنية.والمتوسطةالفقيرةالاجتماعيةالطبقاتمخ!لفمنالتلاميذ
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كانالأيامتلكوفى،الأممعصبةبدخولللعراقسمح3291عاموفي

ضدالكراهيةمشاعربدأتحيثمستمر،تصاعدفيالوطنيالشعور

نظمتهبغدادفيتعليميمؤتمرعقدنفسهاالسنةوفيتتزايد.الغربيين

الارساليةرجالمنمدرسينستةاليهدعىالعراقيةالمعارفوزارة

خاصةأهميةالمؤتمرالمبشرينلحضوروكان)33(،العربيةالأمريكية

التالية:للأسباب

تجاهله.الوزارةتستطيعلامستوىذاكانالارساليةتعليمأنأولها:-

وسماحهابهاالحكومةاعترافعلىحصلتقدالارساليةأنوثانيها:-

لها.

جيدالارساليةتقدمهاالتىالتعليميةالخدماتمستوىأنوثالثها:-

المؤتمر.هذأمثلبحضورلممثليهاالدولةسمحتلماوالأعنهومرضي

عنيختلفكانالعراقفيالجديدالحكمنظامموقفأن-ورابعها:

العالميةالحربقبلالبلاديحكمونالذينالأتراكمنسبقهممنموقف

...الأولى

ترسمالعراقيةالحكومةبدأتالوطنياستقلالهعلىالعراقوبحصول

طلبةوأعفت،3691سنةفىالإجباريالتجنيدفبدأت،الخاصةسياستها

تصعهكانتالذيالامتحانفىنجحواإذاالعسكريةالخدمةمنالمدارس

تبنىالىالارساليةاضطرتالجينذلكومنذ-آنذاكالمعارفادارة

راضينكانواالمبشرينأنيعنيلاهذاولكنحرفيا)،2(.الدولةمناهج

كانواذاتهالوقتفىلأنهمآخرخيارأمأمهميكنلمبلتماما،عنها

للتعليمالعراقيينحماسةيصاحبوكان.الخاصةمناهجهميطبقون

التلاميذوكان.الاستقلالبعدسريعانموانماوالذي،عارموطنيشعور

الأجنبية.المدارسمنبدلاالحكوميةالمدارسدخولعلىيشجعون

يعدلملهذاالارسالية،مدارسبشهاداتتعترفتكنلمذلكالى!اضافة
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المهنأحدوهو،التعليمفيوظائفعلىحأملوهايحصلأنبالإمكان

الاوضاعأنشكمنوما.الوقتذلكفيأمامهمالمفتوحةالقليلة

المسجلحنأعدادوأخذتالارساليةمدرسةفياثرتقدالبلادفيالتربوية

العربالطلبةمنوبخاصةباستمرارتتناقصالتبشيريةالمدرسةفى

)25(.المسلمين

نأتستطيعتكنلمالمحدودةب!مكاناتهاالارساليةمدرسةأنوالواقع

ولهذا،بمثلهتقومأنحتىأومدارسهافيالحكومةبهتقومماتنافس

التيالفقيرةومنهاالطبقاتجميعأبناءلتعليمتتجهأنالارساليةمررت

وألهمتتسعالدولةمدارستكنلمحيث،السكانغالبيةتشكلكانت

تمشيأجديدأقانوناالحكومةأصدرت0491سنةوفي.قبولهمفيترغب

الالتحاقمنالابتداثيةالمرحلةتلاميذجميعبموجبهتمنعسياستهامع

الخاصة.أوالأجنبيةبالمدارس

هذاابتداثية.غالبيتهاالتيالارساليةمدارسفيالقانونهذاأثروقد

ومنذ.المنطقةتلئافيالتعليميالارساليةلنشاطحدبوضعهددالاجراء

عندماخاصة،جديدةمرحلةالتعليميةالارساليةخدمةدخلتالوقتذلك

المحلية.المعارفإدارةفيرسميامدارسهاتسجيلمنهاالحكومةطلبت

الحكومةمعاتفاقلعقدالارساليةأمامالمجالالخطوةهذهفتحتلقد

بهذااتفاقالىالتوصلبالفعلوتم،الشرعيةصفةنشاطاتهاعلىيضفي

بعدمتأكيدعلىوحصلترسميةصفةللارساليةأصبحعندها.الشأن

وبينبينهاالعلاقاتوأصبحت،التبشيريةالمدارسضدتمييزأيوجود

الارساليةمدارسمنجقدالاتفاقهذاأنمنوبالرغم.وديةالحكومة

استمرتذلكمعولكنها،التعليميةخدماتهاأعاقتأنهاالأقانونيةصفة

القيودزيادةالى511iلسنةالارساليةتقريروش!ير.العملفي

خدماتهاتواجهكانتالتىوالصعوباتالارساليةمدارسعلىالمفروضة
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بقولها:ذلكالىإيسفاندوروثيأشارتوقداالبصرةفىالتعليمية

تفرضهاالتيالقيودبازديادالجمودطابعيأخذالتعليميعملنابدأ"لقد

لمماجديدمقرركتاباستخدامفيالحريةنملكنعدلماننااذعلينا،الدولة

علىنحصلأنيجبأنناكما،التعليمادارةتطلبهاالتيالقائمةضمنيكن

لتعليمالمدرسينصلاحيةلتقررالمدرسينجميعتعيينعندموافقتها

")26(.بالإسلامالمتعلقةالموضوعاتمنوغيرهالعربىالتاريخ

فيالتعليميةونشاطاتهاالارساليةخدماتأوضاععليهكانتماهذا

591عامحتىالبصرة Aالجديدالحكمووضعالعراقفيالثورةحدثتعندما

الارساليةأعضاءوتركبعد.فيماالعراقفيالارساليةأنشطةلجميعجدا

نشاطللارساليةكانالتيالعربيالخليجمناطقمنغيرهاالىالبصرة

فانجونهم:البصرةفيالتبشيريةالتعليميةالهينةأعضاءوكانفيها.

هاريبلكرت،هنري.بنجاحالأولادمدرسةأداراوقدجوسلنكجورجايس،

والآنسةمساعدينيعملونكانواالذينلويدنزوادوينماكنيلودوالدأماند

روثوالآنسةيونجديسوانيتناوالآنسةجاكسونوراشيلكيلينشاولوت

فيمدرساتكنهوجيفينلاخيناوالانسةايسفاندوروثيجاكسون

مدارسفيبخدماتقصيرةلمددآخرونمدرسونأسهموقدالبناتمدرسة

)27(.المنطقةهذهفيالارسالية

البحرين:فيللارساليةالتعليميةالخدمات

فيالبحرينفيالعربيةالامريكيةللارساليةالتعليميةالخدمةبدأت

مدرسةأولوكانتفيها،الطبيةالخدمةفيهبدأتالذينفسهالوقت

ال!يالمدرسةهيهناكأنشنتالغربيالنظامعلىالحديثللتعليم

س.زويمرالسيدةافتتحتهاوالتي2918،سنةافيالارساليةأمامتها

(S.Zwemer)،منطقةفينوعهامنالأولىهيالمدرسةهذهوكانت

والتلميذاتالتلاميذعددأماوحدها.البحرينفىوليسالعربىالخليج
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الثلاثالسنواتفيجدآقليلآكانفقدالمدرستينبهاتينالتحقواالذين

العددهذاازدادوقدمنهما،كلفيعشراثنىعلىيزيديكنلمحيثالأولى

عدداليهوصلالذيالحدإلىيصللمولكنه،التاليةالسنواتفيتدريجيأ

بهاتتصفالتيالانسانيةالطبيعةبسببالارساليةعيادةفيالمرضى

التعليمي.للعملالمباشرةالتبشيريةبالصبغةبالمقارنةالطبيةالخدمات

المنهجوكاندينهبمعنيتحولواأنخشيةأبنائهمعلىقلقينالاباءوكان

اللغة،الحساب،المقدسالكتاب،الإنجليزيةاللغةمن:يتألفالتعليمي

صحفيةمقابلةوفي.أخرىموضوعاتذكرعلىالمصأدرأتتوقد.العربية

موضوعاتبأنذكر،القدامىالارساليةمدرسيأحدوهو،ناصيفالسيدمع

،الحساب،المقدسالكتاب،الانجليزيةاللغة،العربيةاللغةكانتالدراسة

فيماأضيفتقدهناالجديدةالموضوعاتتكونوربما)38(.التاريخالجغرافيا،

تلاميذأقدمأحدابراهيمأحمدالسيدتحدثالدراسةهذهطبيعةوحولبعد.

قال:حيثالبحرينفيالارسألية

منوقراءةالمسيحيةبالصلاةعادةتبدأاليوميةالدراسةكانت"لمد

حيثديننافيمدرسينانناقشكناسنناصغررغمأنناوالواقع.الانجيل

لديناالدينيةالقاعدةوكانتالبيتفيالإسلاميالدينتعلمناقداننا

الرئيسالدافعوكاندينيا)36(،عليناالتأثيرالصعوبةمنفكان،متينة

والقراءةالإنجليزيةاللغةتعلمهوالارساليةبمدرسةالتلاميذلالتحاق

عنها.بديلآنذاكيكنلمحيثوالكتأبة،

نأأبرزهامن،المشكلاتبعضمنيشكونالارساليةمدرسوكانولقد

والتىالمرحلةنهايةالىتعليمهمفييستمرونيكونوالمالتلاميذبعض

القراءةلتعفميرسلونهمآبأوهمكانفقد.سنواتأربعمدتهاكانت

الممدانيةيالدراسةقعامهأثناء!749عامالكاتبيهاقامايراهيمأحمدالسيدمعالمقايلة،

كانوقد،العريعةالأمريكعةالارساليةتلاميذ.أوانلمنهيىايراهيمأحمدوالسيدالهحث.لهذا

عاما.الثمانينتجاوزقدآنذاكعمره
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قدأولادهمبأنيشعرونوعندماالاثجليزية،اللغةمنوقليلوالكتابة

فىأوالحكومةفيعملعنللبحثالمدرسةمنيسحبونهمكانوااتقنوها

إذاالمسيحيالتبشيريالتأثيرمنعليهمللخوفوربماالتجار)03(.مكاتب

المدرسة.هذهفىمكوثهممدةطالت

ولكنالأمر،بدايةفيمعارضةأيةالتعليميةالارساليةخدماتتلاقولم

:الخصوصبهذاناصيفالسيدذكروقدبعد.فيماانفجرتالمشكلةهذه

الارساليةخدماتضدالمعارضةمنقويةموجةحصلت"لقد

وليسالمجتمعلتنصيرنسعىبأنناالمتشددونالمسلمونواتهمنا،التعليمية

D.فىم!)3ايسفاندوروثيالقولهذاوأكدت)؟3(.أطفالهملتعليم Van)حينما

الالتحاقبعدمالفتياتأمورأولياءإقناعحاولواالقرآنمعلمىأنذكرت

مدرسةالىبالذهابالمشكلةبعضهنحلوقد،المسيحيةبالمدرسة

)32(.ذلك(1بعدالارساليةمدرسةإلىالحضورثمأولا"الكتاب،،القرآن

حيث،التبشيريالتعليمفياضطرابأيشكلكانذلكأنفيهشكلاومما

تبينالتاليةوالاحصائية.والتلميذاتالتلاميذحضورفييؤثركان

ضئيلةةكانتوالتيالارساليةمدرسةفيأعدادهم

4:2رقمالجدول

الهسجلونالتلاميذ

لأ709ديسمبر9حتىالمسجلينمجموع

8091ديسمبر1حتىالمسجلينمجموع

الدراسيالعامخلالالمقبولون

الدراسيالعامخلالالتاركون

السنةفيالحضورمجموع

السنةفيالحضورمعدل

الدراسيةالسنةأياممجموع

173--

يهودمسيحيونمسلمون

817

612

6-r
11r_

2656179 IVA

%96025%401؟%

333_-
.02Source: Van Ess, .D op. cit., p

http://kotob.has.it



المذهبينأبناءمنالمتنو!ينالمسلمينبعضفكر0191عاموفي

ويدأالبحرينفيلأبنالهمالحديثالتعليمبتقديموالشيعىالسني

بالتنفيذ.الفريقان

الوقتوفيالاتحاد،،"مدرسةالمنامةفيالايرانيةالاقليةأنشأتوقد

،،الفلاح"مدرسةالحجازمنلؤلؤتاجروهوالزينلمحمدأسسنفسه

.والحسابالاسلامىوالدينالعرييةاللغةتعليمعلىفيهاالتركيزوكان

))دارمدرسةوهيالمحرقفىمشابهةمدرسةأنشئتبقليلذلكوبعد

نفسها)33(.الموضوعاتلتعليم،،العلم

لمقاومةدينياالمدارستلكافتتاحمنالدافعكانفقدعاموبشكل

الدينعلىالتركيزمنيتبينكما،هناكالتبشيريةالمدرسةتأثير

فيالحديثةالمدارساقامةفكرةاتسعتوقدمناهجها.فيالإسلامي

فيالحديثللتعليميؤرخ.حديثةعلميةموضوعاتب!ضافةالمنطقة

،(الهداية"مدرسةافتتحتعندما9191عاممنذالحقيقةفيالبحرين

فىالأهالىأسهموقد،المحرقمنالشماليالطرففىأقيمتوالتي

العرب!ة.البلادمناهجمنمستعارةغالبهافيومناهجهاتكاليفها.

)31(.والعراقومصرولبنانسوريامنكانواوالمدرسون

عنرغماالتعليمىنشاطهاتباشرتزاللاالارساليةكانتذاتهالوقتوفى

الارساليةمدرسةتطورتلقدواجهتها.التيوالمعوقاتالصعوباتجميع

المنهجواشتمل،الأولىالعالميةالحرببعد)لوزديم(السيدةعهدفىللبنات

العربية،واللغةوالجغرافباوالحسابالمقدسالكتأبعلى2691عامفي

الزيادةبعضأنسجلاتهامنتبينوقد،والخياطةالإنجليزيةواللغة

بها.الملتحقاتالتلميذاتأعدادفيسنولأتحصلكانتالطفيفة

وشغلتالارساليةأملاكإلىالمدرسةهذهانتقلت2891سنةوفي

أنشأتالحينذلكوفي،الكنيسةمبنىفىالأرضىالطابقمنحجرتين
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يشجعنالمدرساتويدأت،الاولىللمرةصغيرةمدرسيةمكتبةالارسالية

.الاخرىدروسهنمنينتهينعندماالبسيطةالكتبقراءةعلىالطالبات

الصهسيحي)35(.الايماننحوالبناتتوجيهعلىيؤكدونالمبشرونوكان

هيئةجهازواصبح،المدرسةفيللبناتنادافتتج9291عاموفى

المحلياتالمدرساتواحدىالمسؤولاتالمبشراتمنيتألفالتدرشى

إلىاضافةالمقدسالكتابدروسفيالرجالمنالمبشرونيساعدهن

الطفل.رعايةمادةتدرسالتيالأمريكيةالممرضة

فقدالبنينمدرسةأما.الوقتذلكفىالبناتمدرسةأوضايمهيهذه

للتبرعأنفسهمالتلاميذدفعمماالماليةالمواردفيعجزاتعانيكانت

لمدرستهم.افضلبناءعلىيحصلواكيالمشكلةحلفيمنهممساهمة

،3291عامتلميذآ151إلىفيهاالمسجلينالتلاميذعددارتفعذلكبعد

هذاويدل.المكانضيقلولاالازديادفيالعدديستمرأنيمكنوكان

.آنذاكالمنطقةتلكفيللتعليمالناسحماسةعلىالاقبال

بعضبأنالتبشيريةالمدرسةهذهعنالارساليةتقاريرأحدويذكر

التعليممنالتاوميذنفوروأنطويلةمدةالمدرسةفىاستمرالتلاميذ

والمعارضة،المدرسةفيبقالهممدةطالتكلمايضعفالمسيحي

يدلالتقريرهذافيجاءماتفسيرإنالجدد)36(0التلاميذمنتأت!الشديدة

هؤلاءفيدينياللتأثيرالمدرسةفيتبذلكانتجهودآأنعلىبوضوح

التلاميذ.

الحاجةبسببالبحرينفيالبنينمدرسةاغاوقشهد3691عاملكن

الاجراءذلكبعدتشعركانتالإرساليةأنفيهشكلاومما،الأموالإلى

كا(.ذلك)7إلىمضطرةكانتأنهاالأالكبيرةبالخسارة

دعمالىالمتحدةالولاياتفيالأمالكنلسةتبادرلملماذا:والسؤال
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اوضجفقد؟المنطقةهذهفيالتعليمميدانفيالتبشيريالارساليةنشاط

تقديمرفضالمتحدةالولاياتفيالارسالدةمجلسأنناصيفالسيد

الماليةالصعوباتعلىالتغلبمنالارساليةلتمكينالضروريةالمساعدة

يذكروالموالارسأليةناصيفالسيدولكنتواجهها)38(.كانتالتي

يبدولكن،الموقفهذاإلىوالكنيسةالارساليةقيادةدفعتالتيالاسباب

تنظيماتتعتمدأنقررتقدالمتحدةالولاياتفيوقيادتهاالارساليةأن

محدودةنشاطاتأنهاخاصةنشأطاتها،تمويلعلىمحليأالارسالية

هذامنالثلاثيناتنهايةمنذبهاتظهرالثروةبوادربداتمنطقةوفي

المتوفرةالمصادرأنالحقيقةعندئذ؟المدرسةلطلبةحدثالذيمأ.القرن

هناكأنونعتقد،المدرسةاغلاقبعدذلكعنشينأتذكرلمجميعها

التالية:الاحتمالات

وأخذواالدراسةعنتوقفواقدالتلاميذبعضأن.الأولالاح!تمال-

فىالغوصفيأوالحقويافىاعمالهمفيامورهمأولياءيساعدون

اللؤل!علىللحصولالبحر

المدرسةفيطويلأوقتاقضوامنبعضيكونربما:الثانيالاحتمال-

الحكوميةالوظائففىأعمالعلىحصلواقدوالكتابةالقراءةواتقنوا

منعددكانوقتفيخاصة،الخاصالقطاعفيأوآنذاكالمحدودة

جدأ.قليلاويكتبونيقرأون

قدمدرستهمأغلقتالذينالتلاميذهؤلاءبعضأن:الثالثوالاحتمال-

بالمدارسالتحقواقدوآخرون،دراستهملاستكمالبالكتابالتحقوا

الحكومة.أوالمحليةالجماعاتافتتحتهاالتي

منتصففياغلقتوالتىللارساليةالتابعةالمدرسةهذهولكن

نهايةفيأيالزمنمنطويلةفترةبعدثانيةافتتحتتقريباالثلاثينات

انحاءفيانتشرقدالحديثالتعليمكانذلكأثناءوفي.الخمسينات
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عندماالتعليمعنمسؤوليتهافيجديأتفكرالحكومةويدأتالمنطقة

السنةمدارسبشؤونمهتمةكانتاحداهمالجنتينتكوينعلىأقدمت

0391عاموفي.العشريناتنهايةمنذذلككان،الشيعةبمدارسوالأخرى

الادارةتحتواحدتعليميمجالفىاللجنتينلدمجمحاولةهناككانت

إجراءالحكومةاتخذت؟339عاموفى.فشلتالخطوةهذهولكن،الحكومية

ابتدائيةمدرسةفيالشيعةومدرسةالسنةمدرسةبتوحيدجديداايجابيا

3291فيالمبكرالإنجازوكانالمذهبينمنللبناتخاصقسمفيهاواحدة

البحرين.فيالتعليمتقدمفيتحولنقطة3391،-

حديثةأسسعلىتقومالتيالمدارسبتطويرذلكبعدالحكومةويدأت

ذلكوفي،بالكتابتعرفالتيالتقليديةالمدارسعنكثيرأوتختلف

المناطقفيحدثكما-المواطنينعلىالدينيةالفحاتضغطبدأالحين

مدارسالىوليسمدارسهمالىأبنائهمإرسالعلىلإجبارهم-الاخرى

البحرينفيالتعليمميدانفىالجديدالتطورهذاوكاناثيرسالية)93(.

مستقبلفىجديآللتفكيراضطرهاوالذيللارساليةوفتاعبقلقمصدر

جدوىبعدميعتقدونالمبشرونكانلقد.التبشيريالنشاطمنالنوعهذا

عدة:لأسبابالحكوميةالمدارسمعمنافسةفيالدخول

الدولة.ب!مكاناتتقارنلاالماليةالارساليةامكاناتانأولها:

معخلاففىالدخولمنيمكنهاموقففيتكنلمالارساليةانثانيا:

يكنلماذالمسلمينالعربمنشعبهاويينأراضيهافوقالحكومة

المبشرينجميعوطردمدارسهامصادرةمنالحكومةعلىأسهل

أراضيها.من

الارساليةكانتماهوالحكومةبهجاءتالذيالحديثالتعليمانثالثأة

تستطيعلاولذلك،الناستنصيرهوالحقيقيهدفهالأناليهتدعو

معمتناقضةبذلكتكونوالاالتعليممنالنوعهذاترفضأن
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الحكومةأحدثتهالذيبالتطويرالارساليةقبلتفقدولهذانفسها،

منتتمكنلكىمعهطيبةعلاقاتتقيمأنوحاولتالتعليمفي

المنطقه.هذهفيالتعليمينشاطهافيالاستمرار

مدرسةاغلاقفترةفيطبيعيةكانتفقدالبناتمدرسةأوضاعاما

التلميذاتعددفيزيادةشهدتكمافيهاالتعليموتطور.البنين

نيلفينجحنممنالخريجاتعددوبلغسنويأ)04(.فيهاالملتحقات

مدرساتبعضهنعملوقد.طالبةعشرةاحدىالارساليةمدرسةشهادة

الجزيرةظروفبسبببيوتهنف!أقمنوبعضهنالارساليةمدرسةفي

.المنزلخارجبالعملللفتاةتسمجلموالتيالأيامتلكفىالاجتماعية

القياممنليتمكنعقولهنتنويرهوتعليمهنمنالآباءهدفوكان

ولم.مفتوحوفكرسليمةبطريقةأطفالهنويربينالمنزليةبواجباتهن

المدرسةوطلابطالباتمناحدالاسلامعنيتحولأوالمسيحيةيعتنق

التلاميذحصللقدالارسالية.مدارسفيدرسواالذينالمسلمين

الارساليةمجهوداتلكن،يطلبونهكانواالذيالعلمعلىوالتلميذات

وكذلك،للأبوينالراسخةالاسلاميةبالعقيدةتصطدمكانتالبتشيرية

للمنطقة.والدينيةالاجتماعيةبالبثية

حدثتفقدالتعليميةالارساليةنشاطاتفيالمتأخرةالتطوراتأما

التالي:النحوعلى

نأسبقكما-الخمسيناتنهايةفىالبنينمدرسةفتجأعيدلقد

تعرقلمتاعبأيةدونعملهاوالبناتالبنينمدرسةوتابعت-ذكرنا

والأجانبالعربالوافدينمنكليرجاءالبترولاكتشافويعدمسيرتها.

الكنيسةان.مسيحيونالقادمينهؤلاءبينمنوكانالمنطقةفيللعمل

مدارسإلىإضافةبها،خاصةمدارساقامةعلىاقدمتالانجليزية

العربية.الأمريكيةالارسالية
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فيالارساليةمستشفىمديرحيدريوسفالسيدمعمقابلةوفي

045حوالىالارساليةمدارسفىيوجدأنهذكر7491عامالبحرين

ابتدائيةالمدارسوهذهمدزسة.33تدهـسمهممهمهيتولى،وتلميذةتلميذا

الدروسعدافيمانفسهاالحكوميةالمدارسمناهجهيومناهجها

أمرت؟749نوفمبرمنتصففىأنهوذكر.المسيحيالدينفىالاضافية

للتلاميذالسماحبعدمالارساليةمدارسالبحرينفىالتربيةوزارة

المشاكلمنكانتوهذه.المسيحيالديندروسبحضورالمسلمين

اعادةإدارتهاحاولتوالتيالارساليةواجهتالتيحينهافىالكبيرة

ذلك)94(.فيتفلحلملكنهاعليهكانماالىالدرس

نشاطاتبدءعلىالقرنأرباعثلائةمضيبعدأنهنرىوهكذا

منالارساليةتتمكنلمالبحرينفىالعرييةالأمريكيةالارسالية

سكانخدمتقدشكبدونولكنها،الأساسهدفهاتحقيق

حديثةتعليميةمؤسساتأيةلديهميكنلموقتفىتعليمياالمنطقة

التبشيريالنشاطمنالنوعهذاأنالغرابةالىيدعووممابهم.خاصة

فيمباشرغيرأومباشربشكلأثرتالتيالعواملأحدكان

كردالمنطقةفيوتقدمهالحديثوالتعليمالإسلاميةالتربيةتشجيع

.النشاطلهذافعل

هسقط؟ميللأرساليةالتعليميةالخدمات

وكانتالعرييةهالأمريكيةللارساليةمهمةمحطةثالثمسقطكانت

زويمربيترالقسافتتحNMIعامفي.المهمةالمحطاتمنتعتبر

جهودهثمرةحقأكانتلقد.هناكللبنلنمدرسة(

وسميتالأمر)43(.بادىءفيتلميذأعشربثمانيةاليهعهدوقد،الخاصة

البدايةفيأسستأنهاذلكالمحرر"الرقيقLسةij"باسمالمدرسةهذه
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المسيحي.الدينالىتحويلهمأجلمنورعايتهمالعبيدءأطفاللتعليم

بهموالعنايةرعايتهمكانتوقد،اليتامىمنالأطفالهؤلاءمعظموكان

.تبشيريلغرضايضاولكن،بهتضطلعأنيجبانسانياعملأللأرساليةبالنسبة

لتأسيسالأولىالسنةوكرستالاطفالمنقليلةبأعدادالمدرسةبدأتلقد

عنها،ومسؤولةمدرسةأولتعيينجرىجيدأالمدرسةتنظيموبعد،المدرسة

وخريجةالمتجولينالمقدسةالكتببائعيأحدأرملة)راشيل(السيدةوكانت

الحقيقةفيبتركيا)3،(.ماردينفيالثانويةالأمريكيةالإرساليةمدرسة

فيأنهمباعدبارولكنالدراسهموضوعا!أهممنالانجل!زيهاللغهكان!

وقدأيضأ،العربيةاللغةبتدرش!يقومواأنعليهملزاماكانعربيةبلاد

أهممنكانبالطبع"الانجيل"المقدسوالكتابفعلا**بذلكقاموا

الأولىالمشكلةأما.التبشيريةالمدرسةهذهفيالرليسةالدراسةموضوعات

الأطفاليتكلمهاالتياللغاتتعددفهيهذهالارساليةمدرسةواجهتالتي

اللغةيتكلمونلاالذينالأطفالعددوكان،متعددةبلدانمنجاءواالذين

لغاتكانتحيث،صعباأمرأالدراسيةالفصولتنظيمجعلمماكبيراالعربية

والفارسيةوالهندوستانيةوالسواحليةالبلوشيةبينتتوزعالأطفالهؤلاء

فقدولذلك.الأصليةلغتهمغيريعرفونيكونوالمالأطفالوأكثر.والعربية

بدىءوقد،المدرسةفيالدراسةموضوعاتأهممنالإنجليزيةاللغةكانت

فيالوقتبعضيقضونكانواولكنهمبعد،فيماوالجغرافياالحساببتعليم

والتهج!ة.والكتابةالقراءةتعلم

نيومدينةفي7691سبتمرفيالكاتبمعلهمقابلةفيالابنسكددأ)لوشىالقسذكرلقد+

سفينةمنالاطفالهؤلاءأخذقدالانجليزمحياالأسطولبأنالمتحدةالولا!اتفىبرونزويك

يرعايتهم.زويمررا)كيترالقستطدعوقد،للعبيد

نأذلك،المطلوببالمستوىيكنلمالعرسةاللغةتعليممستوىأنالىهناالاشارةتجدر8.

الذيالوقتفيالمهمةبهذهيقومونكانواأنفسهمالمبشرينبأنتوضجالمتوفرةالمعلدمات

العريية.اللغةفيضعفهممنيشكونأنفسهمفيهكانوا
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حيثللدراسةوحماسهمالتلاميذاهتماممدىكانتينجيمسذكروقد

علىبقدرةيتمتعونكانواالهنودوبخاصةالأولادهؤلاء"وبعضقال:

غيركانوافقدالمسلمونالأولادأماعليها.ثابروالواللغاتتعفم

الحضورمكافآتلولابالحضوراغرائهمهنلأتمكنأكنولممنتظمين

كانلماذايشرحلمكاثتينجيمسولكنلهم،،)44(.أقدمهاكنتالتي

هوالرئيسالسببكانوربما،الدراسةفىمنتظمينغيرالمسلمونالأولاد

الدينيةخلفيتهمكانتوقد،عليهمالمسيحيالدينتعلمفرضمننفورهم

فيوالدراسة.المسيحيالدينتشزبمنتلقالياتمنعهمالمسلمةوبيئتهم

كما،والصلاةالانجيلمنبتلاوةوتنتهيتبدأكانتالإرساليةمدرسة

هذايكنولموالآخر)45(.الحينبينالكنيسةإلىيؤخذونالأولادكان

فيوهو،الدينيالارساليهنشاطمنجزءايشكلكانبل،مستقلأنشاطا

التعليمي.الىمنهالدينيالنشاطالىأقربالحقيقة

بلغحتىالتاليةالقليلةالسنواتفىيتناقصالتلاميذعددوأخذ

والجدول،البدايةفيعشرثمانيةأصلمنتلميدأعشرأحدمجموعهم

ودياناتهم:التلاميذجنسياتيوضجالتالى

4:3رقمجدول

ملاحظاتالتلاصيذعددودياناتهمالتلاميذجنسية

مسيحيون

المقدسةالكتببانععانلةمن

الارسالية(ض)عضو

البريطانهةالقنصليةفيالمترجمالن

البلادأهاليمنمسلمون

معرفةدونأحدهمااختفى2هنودمسلمون

.مصيرهأواخ!فانهظروف

افارقة

11المجموع

14.-13.Source:.N,.A jan- March,7091 p
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كانتللبناتخاصصفالارساليةمدرسةفىكان،ذاتهالوقتوفي

وكانت.السنةفىأشهرستةفيهالتدريسمسؤوليةتتولىكانتينالسيدة

المقدسوالكتابالانجل!زيةواللغةالعربيةاللغةيتعلمنالبنات

،وثمانخمسبينيتراوحالطالباتعددمعدلكانلقد.والخياطة

اللغةفيالمقدسالكتابمنأجزاءوالبناتالأولاديعلمونوكانوا

منهاتخرجالمدرسةافتتاحمنسنواتأربعوبعد)46(.والعربيةألانجليزية

وثلاثةالبريطانيةالقنصليةفيعملأمنهماثنانووجدأولادخمسة

فروعالىبعضهمارسلوقد،اخرىأماكنفيأعمالأوجدوااخرون

الكبارالأولادجميعوترك)47(.والبصرةالبحرينفيالارسالية

الإرساليةتقاريرأحدفيوورد.السنصغارغيرفيهايبقولمالمدرسة

وهناك،دراستهفيمستمرالإرساليةمدرسةفيالتلاميذمنعدداأن

الذينفسهالطريقفيالمدرسةنشاطاستمراردونتحولجفةصعوبات

بعدالمنازلفىيعملونالتلاميذهؤلاءبعضأنوبما.عليهتس!ركانت

منالإرساليةرأتفقد،الاجتماعيةلظروفهمنظرأالمدرسةتركهم

تحقيقاالمسيحيةالاسرخدمةفىللعملبعضهمتوجيهالضروري

4:4جدولويريناالارسالية)48(.إليهتسعىالذيالتبشيريللهدف

منالأربعالسنواتفىالتبشيريةالمدرسهواساتذةتلاميذبعضأسماء

نشاطها.

4:4رقمجدول

ملاحظاتالتلاميذأسماءالمدرسينأسماء

يأهؤلاءبينليسجيمس\(زو!ربشرالقس1(

المواطنينطفلصموئيل2(بارنيج.ف.2(

العمأنيينحنا3(كانتينج.القس3(

182--http://kotob.has.it



4:4رقمجدولى:تابع

حظاتملاميذلتلااءأسمالمدرسيناءسماأ

مى---.نهم*هرقص4(كانتينالسيدة4(

ولقطا!..أندريه(هراشيلالسيدة5(

ستيفن6(

أد!بان7(

هنري8(

ناثان9(

)9(المجموع)5(المجموع

.8.Source:.N,.A April - June,9918 p

هؤلاءكانلقد.مسيحيةأسماءأنهاأعلاهالجدولفيالتلاميذأسماءقراءةمن!تضع.

علعهموأطلقتوتعلممهمتدليتهممسؤولعةالارسالعةتولتالعهيدوأيناءئقطاءهمالأطفال

مسهحعة.أسصاء

التعليميالنشاطاوالتعليميةالخدمةكانتمتتاليةعديدةولسنوات

أيديف!كانالعمللأننابخحةوغيرمحدودةمسقطفيللأرسالية

ولمأخرىتبشيريةأعمالعنرنيسبشكلمسؤولينمبشرين

)ج.والقسزويم!ا)بيترالقسمثل،التعليميةللمهمةمتفرغ!نيكونوا

مسؤوليةتحملواأساسأرينرجالكانواهؤلاء(،بارنيو)ف.(كانتين

:لأسبابالتعليم

فىالنشاطاتتركيزالىأدىمماالارساليةأعضاءعددقلة:الأول

.المجالهذافيمنهمقلةأيدي

الغرضلتحقيقالمهمةهذه،مبشرونيتولىأنعلىالحرص:الثاني

التيالوسائلأهممنتبشيريةوسيلةكونهالتعليممنالدينئالتبشيري

الارسالية.استخدمتها
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منتظمةكانتالتعليميةالخدمةإنالقوليمكنناذلككلمنوبالرغم

وخلال،المنطقةتلكفىعملهامنالأولىالعشرالسنواتفينسبيآ

مباشر،بشكلهناكالإرساليةخدماتتتأثرلمالأولىالعالميةالحرب

الحرببظروفمباشرغيربشكلتأثرقدبمجملهالارساليةنشاطولكن

الخليجمدخلعلىيسيطرمهمأاستراتيجيأموقعامسقطكانتفقد

الخدمةعادتالحربانتهاءوبعد.الهنديالمحيطعلىويطلالعربي

بتأثيرهالكتاباستمرذاتهالوقتوفى،الطبيعيةحالتهاإلىالتعليمية

للمواطنين.التقليديةالتعليميةالخدماتتقديمفيالواسعالدينى

الحديتالتعليمفياطفكيرباالمحليةالحكومةبدأت3691عاموفي

سو!يا،منالمدرسينواستقدمت3899عامفيلهامدرسةأولوافتتحت

ونتيجةالارسالية.تلاميذبعضاليهاتجذبأنالمدرسةهذهواستطاعت

ظروفهاأنويبدو،التعليميةخدماتهامنالإرساليةوسعتا!رفلهذا

يلي:ماللارساليةتقريرفيوردوقدالسأبق،منأفضلأصبحتآنذاك

تأمينتستطيعلاالحكومةولكنهنا،التعليمفىظاهرةرغبة"هناك

الشبانلتدريبالارساليةامأمرائعةفرصةهناك.الكافيةالمدارس

يوجدانهذلكإلىيضاف.أمامهمأفضلمستقبلآفاقوفتحالمحليين

ممن*تنصيرهمفينجحنامنأبناءمنالأطفالمنمتزايدعددهنا

)الكتاب(.القرآنمدرسةفىوليسمسيحيةمدارسفييكونواانيجب

،()94(.اللهملكوتأجلمنالمتوفرةالفرصاستغلالهـلجب

أماكنفيأعمالامسقطفىالمحرر"،الرقيق"مدرسةخريجووجدوقد

هولاء:عملمجالاتتوضحالتاليةوالقالحمةمختلفة

منأيناءمنالارساليةمدرسةفيالأطفالمنعددأهناكأنهذأالارساليةتقريرذكرلقد،

منجدأقليلأعدداالأتذكرلموغيرهاالارساليةمصادرأنوالحقيقة.تنصيرهمفينجحوا

(.الدينىالنشاطفصل)أنظرالخليجمنطقةكلفيمسهحهينأصبحواالذين
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ه:4رقمجدول

اثيرساليةمدرسةفىالمتخرجينعملمجالات

البصرةفيالممرضاتتدهـبببرنامجالملتحقون

علىقدرتهنلرفعالبحرينالىانتقلنفتيات

التعليم

مسقطفيالنساءمستشفىفييعملنفتيات

الا!ساليةمؤسساتفيأخرىأماكنفيعملوا

مسقطفيالرجالمستشفىفيعملوا

الارساليةمؤسساتفيمتقطعةبصورةعملوا

المجموع

ملاحظاتاعددهم

مجهول

لأ3

33..Source:Van Ess,,.D op. cit., p

الىذلكيعودوربما،الآنحتىكبيراالارساليةمتخرجيعدديكنولم

كانتوالتيالارساليةنشاطتعترضكانتالتيالكثيرةالصعوبات

عليها.التغفبجاهدةتحاول

ا!مرساليةبمدرسةالملتحقونالتلاميذأصبحالزمنمنفترةوبعد

عددمعالمبشرينأبناءالىاضافة،المسيحيةالأسرأبناءمنيتكونون

المبشرونشعرالحكوميةالمدارسافتتاحوبعد.الأهاليأبناءمنضئيل

بمدارسهم،الملتحقينالتلاميذالمدارسهذهتجذبأنمنخوفأبالقلق

يقوله:ذلكعلى4391سنةالارساليةقادةأحددايكستراالسيدعلقوقد

يضيعواأنالمسيحيةمجموعتنالأطفالنسمحأننستطيعنكن"لم

طفلا24منالمؤلفةالمجموعةإن.الآخرينتأثيرتحتيقعواأناومنا

التيوالجهودمسقطيتنصيرسيقومونممنالأهاليمنلقوةنواةهي

هباء(،)05(.تذهبألايجبعلعهمصرفناها
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خدماتهمبمستقبلجدآمتفائلدايكستراالسيدكانلقدالحقيقةفي

الأوضاعفيالحديثةالتطوراتبسببتتحققلمآمالهولكن،المنطقةفي

والاقتصادية.والدينيةوالسياسيةوالاجتماعيةالتعليمية

الارساليةكانتمنطقةفىالمبشرونبذلهاالتيالجهودفبرغموهكذا،

منعددوكان.ناجحةأومشجعةالنتائجتكنلمجدامهمةتعتبرها

أخرىصورةهذه.جداضئيلاالهنطقةفيتنصيرهمالارساليةاستطاعت

انهالقوليجبوللحقيقةمسقطفيالتعليميالإرساليةنشاطصورمن

نأالاللارساليةالتعليميالنشاطوراءكانالتبشيريالغرضأنرغم

الارساليةلجهودبالتقديريشعرونيزالونولاكانواالمنطقةأهالي

المنطقة.الىالحديثالتعللملإدخالهم

الكويت:فيلد7رساليةالتعليميالنشاط

الكويتفىالتعليمينشاطهاالعربيةالأمريكيةالارساليةتبدأأنقبل

علىيسيطرالذيالوحيدالأسلوبهوالتقليديالتعليمأو"الكتاب(،كان

الخليجمناطقمنغيرهافيالحالكانكماالبلاد،فيالتعليمىالنشاط

الكويت،فيمبكرةبدأتالحديثةالمدارساقامةفكرةأنعدافيماالعربي

سيتضح.كما

الكويتفىالتعليمينشاطهاتبداأنالارشاليةقررت1391عامفى

الأمريكيالمستشفىفىمدرسةلافتتاحبالاعدادكالفرليأدوينوأخذ

لأحدتابعمنزلفيواوجدهاذلكعنعذلولكنهللأرسالية،التابع

البدايةفئالتلاميذعددكانلقد.،()51(الربان"بيتيدعىالمواطنين

كالفرليالسيدألفوقدتلميذا.عشراثنيعلىيزيديكنلمحيثقليلأ

الدافعإن.العربيةواللغةالانجليزيةاللغةمبادىءلتعليمهمكتابآ

واللغةوالكتابةالقراءةتعلمهوالمدرسةبهذهالتلاميذهؤلاءلالتحاق
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ودوررسالةعلىالكثيريعؤلونالحقيقةفيالمبشرونوكان.الإنجليزية

المدرسةهذهاهميةوحولتلاميذها.عددقلةمنبالرغمالمدرسةهذه

كالفرلى:أدوينالسيدقال

الشبابفيللتأثيرالكويتفىأمامناالوحيدةالطريقةانها"باعتبار

بهمنثقأنمنالتلاميذمنالبسيطالعددمكننالقد،متصلبشكل

تمكنالوأكبرأعدادلقبولاستعدادعلىكناوانناالنشاطهذاوبمستقبل

افتتاحمنأشهرثلاثةوخلالبمدرستنا،،)53(.للالتحاقاقناعهممن

والتينشاطها،ضدالمواطثينمنقويةدينيةمعارضةظهرتالمدرسة

هناكوكانت،المدرسةمنأبنائهممعظمالأمورأولياءسحبإلىأدت

المعارضة:لهذهعدةأسباب

الصلاةإلىاسبوعيآالأولاديأخذكانكالفرليالسيدأنالأولا:السبب

ويعطيالمسيحيالدينيعلمهمكانأنه:الثاني.الكنيسةفيالأحديويم

إلىمعهليأخذهاالعربيةاللغةفىالمقدسالكتابمننسخةمنهمكلا

كانتالتبشيريةالإرساليةنشاطاتأن:الثالثالسبب.المنزلفىوالديه

فيمكتبةالارساليةافتتحتعندماخاصة،متزايدةمعارضةتلقىأيضا

انجتباهلفتمما،أخرىدينيةوكتبالمقدسالكتابلبيعالرئيسالسوق

معلقاءاتهموفيالمساجدفىالوعظمنواسعةحملةفبدأوا،الدينرجال

.التبشيريالنشاطضدالناس

،)المدرسةتأسيس:الأول:هامانتطورانالمعارضةهذهعنونتج

"الجمعيةتكوين:والثاني.الكويتفيحديثةمدرسةأولوهى،(المباركية

مهمتها.توضيحعلىسنأتيوالتي(،،الخيرية

المباركية:المدرسة

وقدنوعأ،حديثةأسسعلى12!1سنةفىالمدرسةهذهأنشئت
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الهدفوكان.مباركالشيخآنذاكالكويتحاكمباسمالمدرسةسميت

قائماكانالذيالتبشيريالتعليمنشاطتحديمواجهةاثشائهامنالأول

لتدريبكانالثانيوالهدف،الكويتالىطريقهفيوكانالبحرينفي

طريقعنالمدرسةهذهبناءفيساهمواالذينالتجاراعماللادارةالكتبة

بنعيسىالسيدوعينواللمدرسةضخمامبنىشيدوالقد.التبرعاتجمع

بدايةفىكثيرأتختلفلاالمدرسةوكانتعليها.ناظراالعيسىيوسف

والكتابةبالقراءةاهتمامهاعدافيماالتقليدي"الكتاب،(عنالأمر

الاسلاميالدينكأنفقد،الموضوعاتبقيةفيأما.التجاريوالحساب

تطورتأنلبثتماالمدرسةمناهجلكن،التعليميةالعمليةمحور

العليا.الصفوففيالحديثةالموضوعاتمنالمزيدلتستوعبتدريجيأ

الغوصموسمفيخاصة،منتظماالمدرسةفيالتلاميذحضوريكنولم

البحر.إلىآباءهميرافقونالتلاميذبعضكانعندمااللولو،على

السنواتفيالمدرسةفيالتلاميذعددتبئنالتاليةوالاحصاثية

الأولى:الخمس

4:6رقمجدول

لسثواتا

2991

3991

4191

5191

6191

التلاميذعدد

452

643

rry

403

143

بالروبياتالرسوم

0358

0382

0047

5265

3425

.4هص،القاهرة،الكويتفيالتعليمقصة،النوريعبداللهالمصدر:

-IAA-

ملاحظات
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بشكله"الكئاب((واحدآنفيالبلادفىللتعليمأنظمةثلاثةهناكوكان

الأمريكيةللأرساليةالتابعةالتبشيريةالمدرسةثمالتقليديومضمونه

"المباركية((الحديثةالأهليةالمدرسةوأخيراالحديثباسلوبهاالعربية

استحدثتهاالتيالموادبعضالتبشيريةالمدرسةادخلتكانتوالتي

أشارتوقد،التجاريةبالموضوعاتتعنىوالتىالمباركيةالمدرسة

بقولها:ذلكإلىايسفاندوروثي

التدريبأنيبدو،الكويتآفاقفيتلوحالتجا!يةالمهن"كانت

خصصتوقد.الكويتلشبابالارساليةتقدمهأنيجبماهوالتجاري

علىأيضأاشتملتوالتيالدراسةلهذهالاولادمدرسةفيالمساءساعات

r(.)5"المسيحيةالحياةوطرقالمقدسالكتاب

جرىوالذيالارساليةلتلاميذالإجماليالعددوصل3291سنةوفي

والدوامالجزئيوالدوامالكاملللدوامالشهريالحضوربجمعتقديره

مدرسةطالباتعددأصبعذاتهالوقتوفيتلميذا.21Lالىالمسالي

فيطالبةوأربعينإحدىطالباتبخمسبداتوالتيللبناتالارسالية

الأولادمدرسةمنهجهوالبناتمدرسةفيالدراسيوالمنهج.3291سنة

)54(.الخياطةمادةعدامانفسه

الشديدةالمعارضةرغمبالعملاستمرتالارساليةمدارسف!نوهكذا

نفسهاوجدتقدالارساليةإنالحقيقةفيمتى؟الىولكنواجهتها.التى

فىالتعليمينشاطهافىالاستمرارعلىقادرةغير3391عامفي

الماليالعجزهولذلكالرئيسوالسببالمنطقةهذهفىالبنينمدرسة

إغلاقها.إلىذلكأدىممامنهتعانيكانتالذي

والقسيونجوالقسكالفرليالقسب!شرافكانتالمدرسةوهذه

لأن،الكويتفيثانيةأبوابهاالمدرسةهذهتفتحولمف.بارني)55(.

لأبنائهاالحديثةالتعليميةالخدماتبتقديمرسميابدأتقدكانتالكويت
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مزودةالحديثةالمدارسمنعددافتتاحطريقعنالوقتذلكمنذ

عامفىالتعليميالتطورهذاقصةوبدأت.العربيةالبلادمنبمدرسين

تعدلمالمباركيةالمدرسةأنالبلادوجهاءبعضشعرعندمالأ*369

مديريةتاسيسفقررواالتعليميةالخدماتمنالبلادحاجةتكفي

فيالأعلىالإسلاميالمجلسبدعوةالجديدةالادارةوقامت.المعارف

ذلكعنونتج،الجديدةالمدارسلتنظيمتعليميةبعثةلارسالفلسطين

للبنينمنهاثلاث3791-3691سنةابتداليةمدارسأربعافتتاح

وسوريافلسطينمن.كانتفقدالتدريسيةالهيئةأماللبناتوواحدة

المدارسأصبحتالمنطقةفيالنفطاكتشافوبعدومصر)56(والعراق

وتتضاعفتزدادرالبناتللبنينوالثانويةوالمتوسطةالابتدائية

بمواكبتهللارساليةالمجالالسريعالتطورهذايفسعولمأعدادها.

فيالبناتمدرسةب!غلاقفقامتالتعليميةنشاطاتهافىوالاستمرار

العربيةالأمريك!ةالارساليةنشاطاتانتهتوهكذا.الأربعيناتنهاية

طويلبوقتالطبيةخدماتهاتنتهيأنقبلالكويتفيالتعليمية

ووسيلةكمدءتلأهدافهيحققلمالنشاطمنالنوعهذاأنوالخلاصة

بالخدماتبالمقارنةيذكراجتماعيدورلهيكنولم،المسيحيلل!بشير

المنطقة.فىالارساليةبهامامتالتيالطبية

الفرعية:المحطاتفيللأرساليةالتعليميهالخدمات

محطاتهافىتعليميةنشاطاتالعرييةالامريكيةللارساليةيكنلم

التالية:للاسبابومطرحالعمارةمثلالفرعية

لمف!نهاولهذا،محدودةكانتالتعليميةالارساليةامكاناتانأولا:

الرثيسةءمحطاتهاخارجالخدماتهذهتقديمفيالتوسعمنتتمكن

وهوواحدوقتفيتقريعآالعرلىالخلهجمناطقفيرسميأبدأالحديثالتعللمأنيلاحظ.

.القرنهذامنالثلاثينات
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تلقىكانتالرئيسةمحطاتهافىالتعليميةنشاطاتهاانثانيا:

الإرساليةف!نولذلك،المنطقةفيالدينيةالزعأماتمنشديدةمعارضة

هذافيتوسعأيلأن،الرئيسةمحطاتهافيالنشاطاتهذهركزتقد

ككل.عملهاضدالمعارضةنطاقتوسيعيعنيكانالمجال

محدودآ،كانالارساليةمدارحمافيالمسلمينالتلاميذعددانثالثا:

المحطاتفيالمدارسمنالمزيدافتتاحعلىمشجعايكنلموذلك

الىتمتدلمالتعليميةالارساليةنشاطاتف!نالأسبابلهذه،الفرعية

الفرعية.محطاتها

المهمةبالحقائقالتعليميةالارساليةنشاطاتتلخيصويمكن

التالية:

وسيلةهوالارساليةنظروجهةمنالتعليممنالهدفكانلقدأولا:

.المقدسوالكتابالمسيحيالايمانلنشر

.لأخرىمحطةمناختلفتقدونشاطاتهاالارساليةخدماتانثانيا:

موجودةتكنلموالتيالتركيةالسلطاتمعارضةواجهتالبصرةففي

بقليلالتعليميةنصثاطاتهاتقديمفيالارساليةمحطاتمنغيرهافي

.الأخرىمحطاتهافيتبدأأنوقبل

الكويتفيمستقرةغيرالتعليميةالارساليةخدماتكانتلقد

متاعبالىإضافةهذاالقويةالدينيةالمعارضةبسببوالبحرين

المالية.الارسالية

أسبابومسقطالبحرينفىالمستمرالتعليميللنشاطكانلقدرابعا:

:ومبررات

والسياسةالبريطانىالنفوذتحتكان!االمنطقتينهات!نانأ-

المناطقفىأبداالتبشيريالعملتعارضتكنلمالحبريطانية
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لنفوذها.الخاضعة

التجاريةالقوافلطريقعنمعزولةكانتفقدجزيرةالبحرينلأن-ب

ذاتوكانت.كالكويتالأخرىبالمناطقعادةتمركاتالتىالبرية

نجد.منالقادمةخاصةدينيأثر

بعدالارساليةلنشاطقاعدةاصبحتالبحرينأنذلكالىويضاف

المنطقة.هذهفىواهتمامهاامكاناتهاركزتقدف!نهاولذا،البصرة

هذهلأنالحديثللتعليمشديدةبحاجةتزالولاعمانكانتلقد%-

خدماتف!نلذلك،الخليجمناطقمنكغيرهاتتطورلمالمنطقة

.هناكاستمرتالخدماتمنوغيرهاالطبيةالارسالية

للتبشيرووسيلةكمدخلفشلهااثبتتالتعليميةالخدماتانخامسأ:

الخليجمنطقةفىالجديدةالأجياللتعليمالمنطقةهذهفىالمسيحي

دينيانفسهالهدفكانلقد،تنصيرهمبهدفالمسيحيالإيمانالعربى

بدءفورالتبشيريبنشاطهاتقومكانتالإرساليةانأيضأتعليميا.وليس

لقد.سريعةفعلردودتولدالوسيلةهذهكانتحيثمحطةأيفيعملها

الإرساليةكانت

بينهامنمتعددةمؤسساتخلالمنالدينيةأنشطتهاتمارس

دينية.لأغراضتستخدمكانتوالتيوغيرهاوالمستشفياتالمدارس

.قادمفصلفيالمؤسساتلهذهالتبشيريللدوروسنتعرض
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الخامسالفصلى

ا!لأمريكيلاالعربيةللارساليلاالدينىالنشا!

ابتداءالعريية،للجزيرةالتامالتنصيرهوالعربيةالإرساليةهدفان

الدكتورعئروقد،للانطلاققاعدةاتخذالذيالعربيالخليجمن

:بوضوحالرأيهذاعنهارشهـون

،()1(مسيحيينيصبحوااننريدهم"إننا

التيوالأعمال،أجمعالعالمإلىورسالتهالانجيلتقديمهووالتبشير

الأسلوبوهذا،التبشيريالعملصلبه!الرسالةهذهتحقيقإلىتؤدي

الوسيلةأنعلىينصوالذيأيضأالمسيحيبالخلقوثيقأاتصالايتصل

أكدوقدبالانجيل،التبشيرهيالعالمفيالمسيحيةلنشرالأساسية

مرة:منأكثرالرسالةهذهعلىالانجيل

(،)3(.الأممجميعبينأتباعلكوليكنإليهم"فلتذهب

،()3(.الأممكلالانجيليعئمأن"ويجب

تنصيرالىيهدفدينينشاطهواذنالمسيحيالمفهومفىالتبشير

Samuel)،اتبومصموئيلعرفوقد،المسيحيينغير Boom It)سياممن

.{")4المسيحأجلمنوالحديثوالعمل"العيشيلى:كماالتبشير

منأبعدالى(RoyohikoKaqawa)كاواواهيكورويوالدكتورذهبوقد

:فقال،أساسأدينيأمطلبأالتبشيرمعتبراذلك

ملكوتإلىالدنيويةالأمورعنالناستحويليعني"التبشير

الجوعإيقاظبدونلانهمطلقةضرورةالتحويلهذاان.السماوات

،،)5(.الأمةأوالجنسأوالمجتمعأوللفردأملهناكفليسالروحى

هوالتبشيرهدفأنالصينفىالكنديينالمبشرينأحداعتبروقد
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يعيشجديدأمخلوقاالإنسانيصبحبحيثالحياةفيتغيير"احداث

،،)6(.الحياةإلىالموتمنانتقالبأنهانصفهاأنيمكنحياة

مسيحيةكفكرةالتبشيرأنعلىتتفقالتعريفاتهذهجميعأنوالواقع

التأكيدإلىالمسيحيونالعلماءويذهب.العالمفىالمسيحيةنشرتعني

(HughThomsonKerr)كيرتومسونهيودفعحدإلىالتبشيرضرورةعلى

عنللحديثلا،للخلاصولكنالاجتماعىللوعظلاأرسلناه"لقد:للقول

الجديدالاجتماعيللنظاملا،للصفحبلللتقدملاللتبشير،بلالاقتصاد

للاحياء،بلللتجديدلاالروحى،للانبعاثبلللثورةلاالجديد،للمولدبل

للديمقراطيةلاالجديد،للخلقبلالجديدللتنظيملا،للبعثبلللانعا!ثىلا

")7(.سياسيينولسناسفراءاننا.للمسيحبلللحضارةلاللانجيل،بل

الكنيسةأركانمنأساسركنهوالتبشيرأنعلىالجميعويتفق

.التبشيريالنشاططبيعةعلىكبيراخلافأهنا&ف!نهذاومع.الحديثة

مختلفة،أنشطةبممارسةأهدافهمتحقيقعلىيعملونالمبشرونكانلقد

مباشرةغيروسائلهيالطبيةوالخدماتكالتعليمالأنشطةهذهوبعض

التبشيرإن.السابقينالفصلينفيأوضحناكما-دينىهدفلتحقيق

وعقدبالانجيلالتبشيربمهمةالمبشرونيقومحيثمباشرنشاط

ف!نيكنومهما.بالاستماعيرغبلمنوالوعظالدينيةالاجتمأعات

الديني،النشاطفىالمهمةالجوانبمنالكنسحةوالمراسمالأحدصلاة

هلولكن.العربيةاث!رساليةنشاطمنمهمأساسجزءبالتأكيدوهي

أهدافأيةتحققهلأخرىوبعبارة؟تبشيريةطبيعةذاتالأعمالهذه

وهناكالجدلحولهايكثرالتيالموضوعاتمنالقضيةوهذهأتبشيرية

انالقانلةبالفكرهمطلقآيؤمنونلاممنالمعاصرينالتبشيرمادةبعض

لهمممنالمسيحيينالباحثين%حدأكدوقدتبشيريان.النشاطينهذين

الكنيسةتوديهاالتيالعبادةمراسمبأنصريحةبعباراتتبشيريةخلفية
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قائلا:يضيفوهو،تبشيريا)8(عملأليست

!أهدافثلاثةتحقيقالىتهدفالخدماتهذهان

المخلص.الخالقاللهعبادة\(

المسيح.السيدباسمالفهيعبدونمنجميعب!نالمودةعرىتقوية2(

حياتهمفيالإيمانلذلكوممأرستهمالناسأولئكإيمأنتقوية3(

والأناشيدالمقدسةوالمراسموالوعظالانجيلمراءةطريق"عناليومية

ذلك(،)9(.إلىوماالروحية

عملأولابسيطةكلمةليسالتبشيرأنترىالأخرىالنظرووجهة

بطرقالتابعتنصيرإلىنجاحهاحالفيتهدفمعقدةعمليةإنهابسيطا

النهايةفيتهدفوكلهامباشر،غيرهوماومنهامباشرهومامنهاعدة

فهمتعمقأنالكنيسةواجبعندهاويصبجالكنيسةالىالتابعكسبالى

والخطبالصلواتإن.النهائيتنص!رهعلىوتعملللمسيحيةالتابع

ضرورةالمسيحيالدينيالجووأخيراالكنيسةأتباعمعوالأحاديث

العمليةمراحلآخرف!نأخرىوبعبارة.المخلصالمسيحيللتابع

يمكنالمعنىوبهذاالأحد.وصلواتالكنيسههيالناجحةالتبشيرية

منالمبشرلنمنوهناك،تبشيريةوسائلالأحدوصلواتالكنيسةاعتبار

العملأنمايلريستانليالدكتورأكدوقد،الطريقةهذهوفقيعملون

التبشير*فيرئيسةأساليبثلاثةينتهجكانالكويتفيالتبشيري

)09(.الاساليبهذهمنواحدةالأحدصلواتوكانت

متعددةأنشطهعلىالمنطقةفيالدينيالتبشيريالعملويشتمل

استخدام،الشخصيةالاتصالات،المقدسالكتابمكتبات،كالرحلات

رنيسةأسالبثلاثةينتهجالكوهمتفيالتيشيريالعملكانأنهمايلريالدكتورذكرعندما"

والديني.والتعليمىالطسالنشاطيعنىفهوالتيشهرفي
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التبشيرية،المطبوعات،الدينيللنشاطوالمستشفياتوالعيأداتالمدارس

الأنشطةهذهمعالجةفينتوسعوسوف.والكنيسةالأحدصلواتوأخيرآ

التالية.الصفحاتفي

التبشيرية:الرحلات

هومنهاالهدفوكان،الرحلاتمنبعددالتبشيريالعملبدألقد

ذلكمنوالأهم،وتقاليدهالشعبعاداتودراسةالمنطقةاستكشاف

يقومونالمبشرونوكان،المنطقةفيالدينيةالاتجاهاتالىالتعرف

درالىالتعرفبقصدالمقدسالكتاببتوزيعالرحلا!هذهجميعخلال

فيفريقكليصاحبالأطباءأحدوكان.المواطنينعندالعمللهذاالفعل

منمعارضةلأيتجنبأطبيأطابعاالرحلةيعطيلكيالرحلأتهذه

جوازبمثابةالمرضىبعضمعالجةوكانت.المحليةالحكوماتأوالناس

.أخرىإلىمنطقةمنبواسطتهينتقلون

البدايةفيهدفهموكانعدة،بمراحلالرحلاتهذهمرتوقد

وكانت.وأفكارهمالناسحياةودراسةجغرافيأالمنطقةاستكشاف

.أيامبضعةسوىمنهاالواحدةتستغرقتكنولموسريعةواسعةالرحلات

رلهيسةمحطةافتتاحوبعدوعمقأشمولاأكثركانتالثانيةوالمرحلة

يغطيالأول:اتجاهينفيتسيررحلاتهماصبحتالمنطقةفيفرعيةأو

إقامةيزمعونالتىالأماكنإلىيتجهوالثاني،بالمحطةالمحيطةالقرى

الدينيةالكتبيبيعونالرحلاتهذهخلالوكانوافيها.التاليةمحطاتهم

معالتحاوريحاولونالمبشرونكانبلمقط،ذلكليس.رمزيةبأسعار

ورسالته.المسيجحياةعنالناس

هيالرحلاتهذهفيالمبشرينتواجهالتىالرليسةالمشكلةوكانت

عاداتعنبالسوالدومآيبدأونكانواوقد،الناسالىالتعرفكيفية
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الآياتوعنالمسيحيةرسالةإلىبالانتقاليبدأونثمالدينيةالناس

والعذراء.المسيحالسيدعنتحدثتالتىالقرآنية

بدأوامنوأولالروادمنزويمر()ص.والسيد(كانتين.)جالسيدوكان

وقدفيه.سيعملونالذيالميدانلدراسةالتبشيريةالرحلاتمنالنوعهذا

وتبعه،1882أكتوبرفيالمحمرةإلىثمبغدادإلى)كانتين(السيدغادر

شهرفىبغدادإلىأيضأوذهب،النشاطمنالنوعهذافي)زويمر(السيد

فيالدينيةللكتبمتجولبائععنبحثاالعامذلكمن)هارس(آذار

لمكتبةالدينيةالكتببعضاشترىأنهكما،البصرةفىالجديدةمحطتهم

.هناكالمقدسالكتاب

الأحساءإلىالأولىبرحلتهزويمر()ص.السيدقامالرحلاتهذوبعد

بعضالىسافرهناكومن\.241Aعامفيالعربىالخليجساحلعلى

وفي.هناكتبشيريعملاقامةامكانيةلدراسةمنهاالقريبةالمناطق

الأتراكالموظفينومعالناسمعمدابلاتأجرىالرحلاتهذهأثناء

ذلكفيمنهموالسلطاتالناسموقفوكان.الدينيةالكتببعضوباعهم

الأفراد،منالقليلالعددهذازيارةفييريبمايجدواولمطبيعيآالحين

شجعتهموقدللزيأرة.الدينيةبالأهدافمعرفتهمعدمذلكالىأضف

أخرىبعدمرةةالزيارتكرارعلىالمحدودبنجاحها)زويمر(السيدرحلة

علىالتركيزمعرحلاتهمبتوسيعذلكبعدوبدأواذاتها.الأغراضلتحقيق

أيضآ،البحرينالىرحلاتهمامتدت9918عاموفي،الدينيةالكتببيع

والدكتور)زويمر(السيدهمالارساليةرجالمنثلاثةبزيارتهاقاموقد

وكانت،البحرينقرىمعظمزارواحيث،الدينيةالكتبباعةوأحد)ورال(

تلكالىالرحلاتعددمنيتضجوالذي.ونشيطةواسعةهذهرحالأتهم

ماخلالهاقطعوا5091سنةفيرحلةعشرةإحدىبلغتوالتىالمنطقة

الكتببائعيمنيوما487ذلكواستغرقميلا3735عنيقللا

991--http://kotob.has.it



ام!!ه،

الحقيقيالزعيمزويمرصمونيلالقس

العرييةالاهريكيةلللارسالية

الامريكيةنيوجيرسيولايةفينيويرونزويكفىاللاهوتمعهدفناءفيتذكاريةلوحة
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الكتببائعيوأحد)ورال(الدكتورقامنفسهاالسنةتلكوفي)؟؟(،المقدسة

علىساعدومماالأحساء،منالشمالإلىالقطيفالىبرحلةالمقدسة

علىحاصلأكانالرحلةقائدوهو)ورال(الدكتورأنالرحلةبهذهقيامهم

الشهادةهذهكانتوقد.الطببممارسةلهتسمحتركيةدبلومشهادة

.الاتراكغيرالأطباءقبلمنالمناطقتلكفىالطبلممارسةأساسأشرطأ

عدةمحطاتتأسيسفيالماضيةالسنواتفىمنجزاتهموتتلخص

منالداخليةالمناطقإلىرحلاتهمومدومسقطوالبحرينالبصرةفي

تغطيةأرادواإذاالكثيريعملواأنعليهمأنوجدواوقدكالقطيف.الساحل

لعملهم.ميدانايعتبرونهاكانواالت!المنطقة

هذهشملتهاالتىالمناطقمنالعربيةالجزيرةوشبهغمانكانتلقد

عملميدانضمنتقعكانتالمناطقهذهلأنالمدةتلكفيالرحلات

الأخيرةالسنةفىالمقدسالكتابمننسخة3646باعواوقدالارسالية.

.!1)3؟(.هسنةأي

منواحدةأصبحتوالتىالعراقفيالناصريهالرحلاتهذهبلغتوقد

وفي.الزمنمنفترةالارساليةاهتمامعلىوحازتالفرعيةمحطاتهم

Harry)ويرسومهارىالدكتوزقام1091سنة Wiersum)باعةوأحد

فىاعترضهموقدصغير،قاربفيالمنطقةتلكبزيارةالمقدسةالكتب

ورفيقه)ويرسوم(الدكتوروكان.التركيةالسلطاترجالبعضالطريق

يقضيكانالجماركقانونأنوبما.الدينيةالكتببعضمعهمايحملان

علىالعثورالىأدىتفتيشهمالكنمعهمايحملونهمابكلبالتصريح

قاسيأدرساالمبشرلنأمتعةتفتيشوكانومصادرتها.الدينيةالكتب

الواضجمنوكان.الدرسذلكمنيستفيدونكيفيعرفوالمولكنهملهم

علىالتركيزفيوفكروامجديايكنلمالمباشرالتبشيرأسلوبأن
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المباشروغيرالمباشربالعملاستمرواولكنهماالمباشرةغيرالأساليب

لاالمباشرالعملأنمؤخرآأدركواوقد.المرجوةالنتائجيحققواأندون

لأصطحابجاهدينيسعونكأنوافقدولذلك،بالمتاعبإلاعليهميعود

معظمأصبحتوبالتدريج.الرحلاتهذهمنرحلةكلفيمعهمطبيب

كانكماالعكسوليسالدينرجالأحديرافقهاطبيةالرحلاتهذه

سابقأ.الحال

وأولهمالناسمنكثيرةأنواعايقابلونكانواالرحلاتهذهأثناءوفى

الأتراكوالموظفينالأميينمنمعظمهمكانوالذينالمسلمونالاهالي

والتفاهمالتعامل،الثقافيةخلفيتهاالفئاتهذهمنلكلوكانوالجنود.

اقتصارعدمالمبشرينمنيقتضيالناسمنالمتنوعةالفئاتهذهمع

الحقيقةهذهالارساليةأدركتوقد.القصيرةالرحلاتهذهعلىنشاطهم

وقد.المحطاتمنعددأكبرلاقامةالأولويهإعطاءالىدعاهمماهووهذا

يغطيأصبحعملهملأنالمتاعبمنمزيدأالسياسةهذهعليهمجلبت

إمكاناتهم.لهمتتيحهمماأكثريتوسعونوجعلهمشاسعةمساحات

والذي،محدودةكانتامكاناتهموكذلكالتبشيريةهيئتهمف!نوهكذا

بعضعنالتخلىإلىواضطرهمأيضامحدودآالناسفيتأثيرهمجعل

وأحيانأبعد.فيمالناسيتضحكماالعمارةوبعدهاكالناصريةمحطاتهم

الفرعيةأوالرئيسةالمحطاتبعضفىرجالهمعددمنيقلصونكانوا

بمناتسكانهايعدمناطقفيالمبشرينمنثلائةأواثنينفيهاتاركين

الساحلإلىامتدتقدرحلاتهمف!نهذاكلومع،الناسمنالألوف

العربي.الخليجمنطقةمنالشرقىالجنوبى

المناطقإلىمسقطمنعدةبرحلاتالمبشرونقام4091عاموفي

منعددأكبرزيارةوحاولوا،عمانداخلوالىالمجاورةالداخلية

وجودعدمولكنملحوظةمعارضةأيةالرحلاتهذهتواجهولم.الأماكن
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يرجعالسببوكانالتبشيريةبالأهدافالرضىيعنييكنلمالمعارضة

هذهجعلوالذي،الفريقأعضاءمنالطبيبوجودالىرليسبشكل

المعونةإلىالشديدةالمنطقةحاجةبسببومقبولةمفيدةالرحلات

الأميينمنغالبيتهمفيكانواوالذينالأهالىأنذلكالىيضاف.الطبية

لغةيستخدمونالمبشرونوكانالجديدةالافكارهضممنيتمكنوالم

علىالعسيرمنجعلمماوغريبةجديدةأفكارأويحملونركيكةعربية

.الرحلأتلهذهالبعيدةالمراميادراكالناس

:المقدسالكتابمكتبات

التبشيريةالمؤسساتأهممنواحدةالمقدسالكتابمكتبةكانت

منعددأكبرلاجتذابالسوقيتوسطمكانفيعادةتقامكانتوالتي

مجردهنبكثيرأهمالمكتبةدورانيعتقدونالمبشرونوكان.المواطنين

اليهموالتحدثالناسلقاءهوأهدافهاأهمكاناذ.الدينيةالكتببيع

ف!نهاولهذاللارسالية،قاعدةأولالبصرةوكانت.صداقتهموكسب

2918.عامفىالمقدسللكتابمكتبةأولافتتاحشهدت

مارؤيةلهميسبقولمالناسيألفهلمشيئاالمكتبةهذهوكانت

لشراءيزورونهاالكثيرونكانفقدولذلكقبل،منيلادهمفييشابهها

لكلوكانالأمور.منيجريماومعرفةالغرباءهؤلاءالىوالتحدثالكتب

،الاستطلاعحببدافعيأتىكانفبعضهمخاص،دافعالمكتبةزوارمن

المستوصف.أوالمستشفىعنيسألونوجاءوامرضىكانواوبعضهم

هؤلاءيدعوالذيالسببيدركونيكونوالمالناسمعظمف!نعامويشكل

الوقتذلكفيالعالمأجزاءمعظمعلىيسيطرونكانواالذينالأوروبيين

!المالمنقليلمقابلالكتببعضلبيعالفقيرةبلادهمالىللمجيء

مكتبةمجرديكنلمالمكانهذاأنيدركونالناسبدأالوقتوبمضى
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يستخدمهاالتىالوسائلداحدىمسيحيةمؤسسةكانولكنهعادية

مكتبةبقاءالممكنمنيكنولمدينيأ.تاثيرأفيهمللتاثيرالمبشرون

ظهرتولهذا.الناسهؤلاءوبينالبلادهذهفىوحدهاالمقدسالكتاب

كانتوالتيوالطبيةالتعليميةكالمؤسساتأخرىمسيحيةمؤسسات

مهمتهاالىإضافةانسانيأطابعاداعطائهاالمكتبةدعمالىتهدف

التبشيرية.

البصرةأهاليمنشديدةمقاومةالبدايةفيالمكتبةنشاطلاقىوقد

يمكنالنشاطهذابأنشعرواالذينزعمائهممنويخاصة،المسلمينمن

أمراالمعارضةهذهالإرساليةاعتبرتوقد،الاسلاميالدينإلىيسيءأن

المسيحية.الرسالةالىتدريجيايستمعونبدأواقدالناسوأنطبيعيأ،

افتتاحمنوالثالثةالثانيةالسنةفىالدينيةالكتبعلىالاقبالزادوقد

والعواملعدةعواملإلىعليهاالإقبالازديادإرجاعويمكن،المكتبة

أهمهاةهىالتالية

مشابهةحديثةمكتباتوجودلعدمنظراالقراءةالىالأهاليحاجة-أ

الوقت.ذلكفي

هذهيشترونالبلادأهاليمنوالعتعلمينينيينallالزعماءبعضكان-ب

مواجهتها.منيتمكنواحتىخطورتهاومدىتحويهمالمعرفةالكتب

علىللحصولالارسال!ةمنتقربأالكتبيشترونالبعضأنكما-ب

الطبية.العناية

عالميتين،حريينشهدتمهمةفترةفيالمكتباتهذهأنشئتلقدد-

أخبارمعرفةفىيرغبونالناسمنوالمتنورونالمتعلمونوكان

الجراثدطريقعنتوفرهاالمقدسالكتابمكتبةكانتوالتيالعالم

.والمجلات
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يقومكانحيث،يبيعهالذيالكتابد،رعنيقللاالكتببائعدوران

المقدسةالكتبيبيعكانالزياراتهذهمنزيارةكلوفي،المحليةبالزيارات

فيالناسعامةومعومنازلهممتاجرهمفيوالتجارالصيادينمعويتحدث

لايزيدماوتستغرققصيرةمسافاتتغطيالزياراتهذهوكانجتالأسواق

تتركعدةأيامأتتطلبوالتىالبعيدةالزياراتأما.ساعاتبضععلى

مكتبتهيغلقماكثيراالكتببائعكانفقدذلكعلىوعلأوة،للمبشرين

..المجاورةوالمناطقللقرىزيارتهمفيالمبشرينويرافقالوقتلبعض

مماالأهميةمنكبيرجانبعلىالدينيةالكتببائعيلعبهالذيالدوروكان

هناككانتلقد.المهمةبهذهيقوممناختيارفىكثيرأتدققالإرساليةجعل

يلي:ماالأسسهذهوأهمالأشخاصهولاءلاختيارمعينةأسس

هولأنهالباودأهلومنمحلياالمقدسةالكتببائعيكونأنيجب-1

لهميقدمكيفويعرف،معهمالتعاملوكيفيةالناسفهمعلىالقادر

المسيحية.الرسالة

مسيحيأيكونأنيجب2-

وعلىعميقاالتزامأملتزمأ

وعظمةبسموتامايمان

يحملها.التيالرسالة

بموهبةيتمتعأنيجب3-

العامةللعلاقاتخاصة

يقابلهممنطبيعةليدرك

هذايتضح.معهمويتعامل

التاليالتصورمنالفهم

طو!دةدمدةعملالذيشماسكعدوبالسيدالانسانعنالمبشرينلدى

الكود!لتساليةفيالعرسهليةاللك!لكيةيانعأ:العربى
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ويجب.السليمةبالطريقةمنهندنوأنيجب...بنفسهالمعتزالعربي"ان

الحشمةعنيحملهاالتيوللأفكار،للحيتهاللالقبالاحترامننظرأن

(،)3؟(.الراسخةوالتقاليدالمقدساتلجميعولاحترامه

إيمانويقوييشجعكيفالمقدسالكتاببائعيعرفأنويجب

.الناسالىغيرهمنالأقربالمبشرلأنهالمتنصرالجديد

الكتببائععلىمقتصراالمقدسالكتابمكتبةفيالعمليكنولم

فييوميأثلاثاأوساعتينيقضيكأنالدينيينالمبشرينأحدولكن

عنالإمكانقدرالابتعادمحاولاالمسيحيةعنالناسمحدثاالمكتبة

افكاريبسطأنيحاولكانفقدذلكالىداضافة*.ل!سلامالتعرض

الغالب.فىوجهلةأميينأناسمعيتعاملبأنهيعلمكانلانهالانجيل

وكان،تبشيريةطبيعةذاتكانتالمقدسالكتابمكتبةأنوالحقيقة

الإيمانعنالناسإلىوالتحدثالمقدسةالكتبتوزيعالرئيسهدفها

برجالحدامماالصريجالتبشيريبالطابعيطبعهاكانوالذي،المسيحي

للمنطقةالمسيحيالغزومننوعااعتبارهاالىالمسلمينوالزعماءالدين

مواجهته.منلابد

الىتهدفكانتبأنهاالاعتقادعلىالناسالمكتباتهذهحملتوقد

تبدأأنالطبيعيومنبأجمعها.المنطقةفيالاسلاميةالسيطرةتحدي

بالاتساعنطاقهاأخذثمالبدايةفيضيقمقياسعلىالمعارضة

الأمربادىءفيالناسعلىيسيطرالاستطلاعحبوكانتدريجيأ.

كانتالتبشيريةطبيعتهاولكنعنها،المزيدلمعرفةالشوقهـلحدوهم

اتخاذفيالمعارضةتبدأالمرحلةهذهوفي.للكثيرينتتضحماسريعا

المؤسساتحولالمحليةوالصراعاتألمعارضةبداتوقدظاهر.شكل

عامة!قاعدةليسولكنه.الاسلاممهاجمةعدموهوالتكتيكهذاالمبشرينبعضاتبعلقدء

وهمحذرينكانواذلكمعالمبشرلنلكن،الموقفيتطلبوكما،فرديةاجتهاداتكانتحلى

غيرها.أوالدينيةالامورفىيخوضون
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منالأولىالأياممنذالمقدسالكتابمكتبةوبخاصة،التبشيرية

أصبحتأنإلىتدريجياوتنموتقوىالمحليةالمعارضةواخذتانشالها.

.الأياممر!رمعقوية

أ:5رقمجدول

3918مارسشهرالىينايرشالرهنوغيرهاالمقدسةالكتببيعاحصائيات

!ا+.ابئتزلآ+-تز

أ!.ابئ.!.اني؟دو1؟.أ!!ذواللغة

376806العر!عة 7 A8؟

كا\67العثرلة

111802التركية

355لأ1الفارسية

3921301rvنجليزيةلاا

لفرنسية2ا
نية؟لمالأا

لعربية4ا-لفرنسيةا

لأ323لعرييةا-نجليزيةلاا

33لعرييةا-لتركيةا

نجليزية\لاا-لعبريةا

6..Source: .N,.A Jan- May3918 Basrah, p

5:2رقمجدول

بالدولارالمباعةالكتبقيمة

المجموعمارسفبرايرينايرالنوع

؟؟6؟80020315585مقدسةكتب

لأ50080402424874دينيةكتب

.250905013850020ETتريويةكتب I

85033T%.1"38/9104/91المجموع

.6.Source: .N ,.A Jan- May 3918 Basrah, p
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5:3رقمولب
5918الأولالربع،الكتبمبيعات

تركت!لةجميمب.كت!سةأجزاءالعهاافخدلقديمانجيلاللغة

6477لأ62لأ4553العريية

12342الفارسية

؟2142التركية

1881العبر!ة

الأرمنية\

112134الانجليزية

11الفرنسية

الهرتغالية\

6921692307124المجموع

7..Source:.N,.A First Quarter,5918 P

مشكلة7918سنةمسقطفيالمقدسالكتابمكتبةواجهتوقد

كانت.هناكالتبشيريالنشاطضدحملتهمالدينرجالبدأعندمارئيسة

المبشرينبعضاعتقادوفي)21(.الوهابيةالأفكاربتأثيرالمعارضةهذه

وقيادت!االعربيةالجزيرةشبهفيالمهمبموقعهاالسعوديةللعربيةان

هذهوتشجيعاثارةفىتأثيراالمسيحيللنشاطومعارضتهاالدينية

مكانعلىمقتصرايكنلمالمعارضةمنالنوعذلكولكن.المعارضة

بينتعملالارساليةكانتالتىالمنطقةيشملالواقعفىكانبلمحدد،

تتنوعوكانتآخرالىمكانمنتختلفكانتالمعارضةتلكسكانها،

الموجةلهذهونتيجة.التبشيريالعملنشاطومستوىالناسليقظةطبقا

فىالناصريةفيالمقدسالكتابمكتبةالارساليةاغلقتالمعارضةمن

لمحطاتهاتتوقعالارساليةكانتوقتفيإغلاقهاجاءوقد2091،سنة

موقففيلكنلمالارساليةأنشكمنوما.وتتوسعتنموأنالفرعية

وبينأرضهمفيالبلادأهاليمعمنازعاتفيالدخولمنيمكنها
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علىالتغلبمنيتمكنونعندمااليومياتىأنتأملكانتولكنها،شعبهم

تقريرفيوردكما-المحطةتلكفياليومذلكولكن.المشكلةتلك

مطلقا)15(.ذلكبعدضاكالمكتبةتفتتجولمأبدايأتلم-الارسالية

كانتمماتنظيماوأكثرأشدوالبحرينالكويتفيالمعارضةوكانت

الدينيونالزعماءشددا139سنةوفي.الاخرىالمناطقفيعليه

البحرينفيإسلامياثقافيأناديأوافتتحواالتبشيريالعملضدحملتهم

بنمحمدوهوالدينرجالأحدبرئاسة،(الاسلامىالعربى"الناديباسم

ومنالمتحمسينالمسلمينمنويعتبر.نجديأصلمنكانوالذيمانح

الوحيدالمعارضةقائدهومانجابنيكنولم)16(.الوهابيالمذهبأنصار

يرجعوالذيمهزعبنقاسمالشيخالبحرينقاضيانبل4البحرينفي

أيضاكانالحجازأيالعربيةالجزيرةشبهمنالوسطىالاجزاءالىأصله

الشبابتعليمعلىبالتركيزالقاضيأخذوقد.المعارضةزعماءكبارمن

فىيؤكدوكان"أحمد".أخيهمدرسةفيالإسلاميةالعلومدرسواالذين

وأخوهمهزعابنالشيخوكان)27(.التبشيريالعملخطورةعلىتعليمه

زويمر()س.كانعندماالبحرينفيللمعارضةقويأجناحايشكلان

منوغيرهاالمقدسالكتابمكتبةلتأسيسوسعهف!ماكليبذل

أخرىجمعيةالكويتفىقامت139Sسنةوفى.المسيحيةالمؤسسات

مناهضةهوالرئيسهدفهاوكان،،،الخيرية"الجمعيةوهيللمعارضة

لنشاطفعلكردمقاومتهابناءالجمعيةحاولتوقد.التبشيريالعمل

خطتها:منوالئانيالأولالبندينمنسيتضحكما-المبشرين

عالممسلمواعظتعيينه!أعمالمنجمعيتنابهستقومماأولان1(

شعبنا.أبناءليعظديننابامور

بلادنا،()8؟(.مرضىلمعالجةمسلموصيدليبطبيبنأتيأنقررناوقد2(

تستمرلمالجمعيةولكنجيدةمكتبةب!نشاءالجمعيةهذهقامتوقد
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!ا:5لجدولاا

الارساليةمحطاتفىالمقدسالكتابمكتبات

سنةالعددالرنيسةالمحطات

ملاحظاتالمدةالتأسيسوالفرعية

عملهمبانتهاءأغلقت.ا111Aال!صرة

.هناك

افتتاحهاأعيد39182أوائلاالبحرين

؟1NMYمسقط

17918الناصرية

2091سنةأغلقت.17918العمارة

الحرببعدأغلقت

الأولىالعالمية130916الكويت

وافتتحت4091أغلقت

ثانيةأغلقت؟019سنة

الخمسيناتنهايةفي

0191-1918,Source:Neglected Arabia

بأنهاشعرلأنهأعمالهاعنبالتوقفأمرهامباردالشيخلأنطويلا

.بلادهفيبالعملللأرساليةسمحالذينفسهفهوس!استهتعارض

منالمقدسالكتابمكتبةيزورونكانوامنمعظمأنذلكإلىيضاف

بانهاالارساليةمتهمينفقطللمحاورةهناكيذهبونكانواالكويتيين

بالمسيحية.دابدالهالاسلامهدمإلىتهدف

مقابلالكبيرالسوقمنبالقربمكتبتهمموقعالمبشروناختار

منكبيرةجموعللقاءمكانأنسبهوالموقعهذاوكان.الرئيسالجامع

منكثيرأللمبشرينسببذاتهالوقتفيولكنه،بينهموالعملالناس

يقفونجعلهموالذي،المدينةمساجدأكبرمقابلموقعهبسببالمتاعب

يستخدمونكانواالذينالتقليديينالمسلمينزعماءمعلوجهوجها

اليومية.واللقاءاتللصلاةالمسجد
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وسنوات*المقدسالكتابمكتباتافتتاحسنواتالجدولهذا!يرينا

والفرعية.الرئيسةالارساليةمحطاتجميعفيإغلاقها

منبالرغمالتبشيرينشاطهمفيالاستمرارالمبشرونحاوللقد

المعارضة،منالمزيداثارةعدمعلىينصباهتمامهموكان.المعارضة

فىالسهلبالأمرتحقيقهايكنولمصعبةكانتالسياسةهذهولكن

متماسك.واجتماعيدينيبنظامتتمتعوالتيكالكويتصغيرةمدينة

أميرموقفهوالكويتفيالبقاءمنصكنهمالذيالوحيدالشيءوكان

)91(.الطبيةلخدماتهموشعبهعائلتهحاجةبسببالمؤيدالبلاد

والمستوصف:للمستشفىالتبشيريالدور

وقدللتبشيرالرئيسالمدخلهيدومأالطبيةالخدماتكانتلقد

الفصلهذافيوسنوكد.سابقفصلفيبالتفصيلالموضوعهذاعالجنا

والمستوصف.للمستشفىالمباشرغيرالتبشيريالدورعلى

للعملجيدأاستخدامايستخدمانوالمستوصفالمستشمىكان

وكانالموسستين.هاتينطريقعنيجرىمعظمهكانالذيالتبشيرى

كانواالذينالدينورجالمساعدوهموكذلكبالوعظيقومونالاطباء

المرضىوكان.المقدسالكتابمنآياتويقرأونالمرضىبينيجلسون

كانتكمايتبعهاكانالذيوالتفسيرالقراءةأثناءبصمتيصغون

ذلك:يصفحسينعليالسيدقالوقد.عادةالقراءةتتلوالصلاة

المستشفىإلىأذهبانوقررتمريضأكنتمضتعامأعشرين"منذ

الأطباء،لياجراهاوقد.عمليةالىبحاجةوكنتالكويتفىالأمريكي

كلوفيأسابيعثلاثةهناكقضيتوقد،الرعايةكلالمستشفىفيولقيت

والهحرمنمسقطفيالخليجمناطقيعضفيموجودةالارسالعةمكتثاتيعضتزاللاء

البروتستانتية.الانجليكانيةللكنيسةتايعةوهىوالكولت،
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بعضويحدثهمريضكلبجانبللجلوسيأت!الدينرجالأحدكانيوم

وعنالاجتماعيةأحواليعنيسألنيوبدأمعىأحدهمتحدثوقدالوقت

.جيدةالعربيةلغتهوكانتالدينالىبالحديثانتقلثمعائلتىأحوال

كانوالمسيحالسيدحوليتركزحديثهمعظمكانبلالاسلاميهاجمولم

منه،،)02(.نسخةأهدونيالأخيراليوموفيالانجيلمنلىيقرأأحيانا

فيأوالعياداتفىالمرضىبينبالوعظيقومونالمبشرونوكان

كثيراالدينرجالوكان.مثازلهمفىيزورونهمكانواعندماأوالأجنحة

موضوعاتعنويحدثونهماسرتهمعندويجلسونالمرضىيزورونما

وبالتدريجوالاقتصاديةالاجتماعيةوأحوالهمبحياتهمتتعلقمختلفة

أحدهم:قالوقد،الدينعنالحديثإلىينتقلون

")21(.كبيرةقيمةالمرضىلزيارةكان"لقد

منالمريضيعالجكانإذمزدوجآ،دورأيلعبأيضآالطبيبوكان

خروجوعندأخرىناحيةمنالدينعندقائقبضعويحدثهناحية

وكثيرامنزلهفىزيارتهيحاولونالمبشرونكانالمستشفىمنالمريض

واجتماعي.دينىنقاسقفيمعهيدخلونكانواما

لمحالأيةوعلىالنساء.منالمرضىمعيحدثنفسهالشيءوكان

يأتينمنهنالقليللأنواهتمامهمالرجالتعاونبنفسالنساءيكن

المبشرينحديثف!نولذلك،والكتابةالقراءةيستطعنكنوالأقليوميأ

ذلك:علىالارساليةتقاريرأحدأكدوقدالبساطةغايةفىكانالنساءمع

لمولكنهن؟آمينيقلنأنيوشكنالنساءبعضكانالصلاة))وخلال

")32(.للصلاةينهضنيكن

الكويت:فيالحاليصفبنينجز()بالقسذكروقد

بالتبشيريقومالدينيةالكتببائعبمساعدة(يونج)ديالسيدوكان)1
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(()33(.واخلاصبانتظامالمستشفىفي

لهذاالمسلمينمنالمرضىبعضيوليهالذيالاهتمامعدموكان

دليلوالعيادةالمستشفىفيالعاملونيتبناهالذيالتبشيريالمنحى

وعدمالطبيةللعنايةالأهاليحاجةوكانتايجابيتهبعدمالقناعةعلى

يجعلهمالوقتذاكفيالمنطقةفيالحديثالطبيللعلاجآخربديلوجود

التبشيرية.المناقشاتالىويصغونالوضعهذايقبلون

كانواالمستشفيالىيأتونكانواالذينالمواطنينمعظمأنوالواقع

وكانتالطبيللعلاجأساسأيأتونوكانوا،العاديينالمسلمينمن

وكاندينهح!.أمورفيصلابةأكثرتجعلهمالاسلاميةالدينيةمشاعرهم

الذينالمرضىمنالكثيرونبهيشعركانالذيالعامالردهوالموقفهذا

ممنالمعمرونأيدهوقدالميدانيعملهأثناءالسطورهذهكاتبقابلهم

فيوالستيناتوالخمسيناتالأريعيناتأواخرفىالمبشرينمععاشوا

والبحرين.الكويت

الدينيةالكتبمنالكثيريبيعونبالعلاجقيامهمأثناءوكانوا

السببوهو،للمستشفىالفقريالعمودهوالمقدسالكتاب"انللمرخبى:

هنا")38(.لوجودناالوحيد

بها،بالإهتماممنهمتظاهرأالكتبهذهيشترونالمرضىبعضوكان

العالأجيلقوالنبأنهممنهماعتقادأيشترونهاالآخرونكانحينفي

بابمنيشترونهامنهناككانوأخيرايشتروها،لمإناللازم

شيئأيعلمونيكونوالمالكتبهذهيشترونكانوامنومعظم،المجاملة

المبشرينعنلتغيبالحقيقةهذهتكنولم.بالقراءةلجهلهمتحويهعما

لهم.قراءتهايستطيعونمنسيجدونالمرضىبأنيظئونكانواولكنهم

التبشيريللعملجيدةفرصةيهيئانكاناوالمستوصفالمستشفىان
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كانبدورهوهذا،المرضىمعالشخصىللاتصالالمناسبالجوويخلقان

مغادرتهمبعدالمرضىمعالزياراتوتبادلالصداقاتلتكوينيمفد

المستشفىيقدمهاالتىالطبيةالخدمةأنذلكالىيضاف.المستشفى

إلىالمحليينالزعماءاضطرمماللأهاليكبرىأهميةذاتكانت

انتهاءبعديتبعهاأويصاحبفاكانالذيالتبشيريالعملعنالتغاضي

أول!كوبخاصةالأحوالمنكثيرفىيشعرونالأهاليوكان،العلاج

يرافقالذيالدينيالجانببأنالتبشيرنحوخاصةحساسيةلديهمالذين

الطبيالعلاجلقاءيدفعونهالذيالثمنهووالمستوصفالمستشفى

والآمنالمريحالتبشيرىالجوشجعالحالاتبعضوفي.الحديث

الأولىالسنواتفي)بنينجشأالقسأمثالمنالمبشرينبعضللمستشفى

حدودخارجالتبشيريعملهمآفاقتوسيععلىالكويتفىعملهممن

ممازيارتهعلىلشجعهمكثيرأالمواطنينيزوركانحث،المستوصف

الشيختدخلالىأدىوالذيالشديدةالمحليينالدينرجالمعارضةاثار

نشاطهبمزاولةيكتفيأن)بنينج!االقسمنليطلبشخصيآمبارك

الخدمةمدىلنايتبينالؤاقعةهذهومن)35(المستوصفحدودفىالديني

نأالبلادحاكماستطاعوقدللتبشير.يؤديهاالطبيالعملكانالتي

الحكومةاعترافيعنيوالذيالمستشفىخارجالتبشيرينشاطهميوقف

حدودضمنبمزاولتهضمنيااذناداعطاءهاالتبشيريبالعملالمحلية

الىالبالغةحاجتهميدركونوالناماالحاكموكانفقط.المستوصف

بعدمشعورهناككأنكما.الثمنيدفعواأنعليهمكانولهذا،العلاج

استطاعتمماثلةواقعةوفي.الدينىالتأثيرعلىالتبشيريالعملقدرة

كانزوجهاأنحيثالكويتفيأيضآتعملكانتوالتيمايلريالسيدة

:ذكرتحيثالمنازلمنعددبزيارةتقومأنالإرساليةأطباءمنواحدأ

دعواتوتلقيت،مكانأرفعفىوأجلسونيبالترحيبقابلونى"وقد
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عدةدعواتبتلبيةقمتوقدالأصدقاء،معالعشاءوتناولبالبقاءعدة

")26(.الفرصةليسنحتكلماالأصدقاءمعللغداء

وقدالتبشيريةالناحيةمنناجحةالزياراتهذهتكنلمالحقيقةوفي

السبب:تعلل)مايلري(السيدةقالت

لهم(()27(.للقراءةدوماتتهيأالفرصةتكن)الم

الولاياتفيالارساليةلمجلسالميدانىتقريرهافيذلكأكدتوقد

فيه:قالتالذيالمتحدة

رسألةإلىالاستماعأودينيةمناقشاتفيالدخولفيالرغبة"ان

للاتصالاتيهيىءالذيهوالمستشفىإن،معدومةتكونتكادالانجيل

مهم،()28(.ودورهالمرضىمع

المجاملةبابمنتزورهمكانتالذينالناسانذلكفيوالسبب

لانمقابلتهاعدماوالزيارةمنمنعهاليستطيعوايكونوالموالضيافة

السيدةأنذلكالىاضافة.الضيفمعاملةبسوءيسمحلاالمجتمعهذا

يرحبالمجتمعوكانالارساليةفىالوحيدالطبيبزوجةكانت)مايلري(

فيالوحيدالطبيبكان)مايلري(الدكتورأنوالواقعله.اكرامابها

مماالمجتمعخدمةفيمهمبدوريقوموكان،الوقتذلكفيالكويت

الجميع.نظرفىالمهمينالناسمنوزوجتههوجعله

لمواقفتفسيرهمفىخطأالأيامتلكفيالمبشرونارتكبوقد

سكانفيهمبمنالعربيةالجزيرةشبهسكانأنالأمروحقيقة.الأهالي

تفرضالاجتماعيةتقاليدهمف!نولذلك،بكرمهميعرفونكانواالخليج

بحرارةيعاملوهمأنعليهموكان.ترحاببكلضيوفهميلاقواأنعليهم

ماقبولأما.يرغبونماقولعلىضيوفهميشجعمماكبيرتينومودة

المبشركانالذيالعامالانطباعولكنآخرأمرفهوبهوالاقتناعيقولون

مطلقأ،ينججلمأنهوالواقعبهم.التأثيرفيالتامالنجاحهوبهيخرج
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كانف!نهولذلك-المبشرأي-ضيفهإرضاءعلىحريصفألمضيف

يكنولمالحديثموضوعيغيرأنأملعلىيشاءماكليقوليتركه

فرصةلهيتيحلابأنمنهرغبةإماةالعالىفيالزالرمعيتجادلالمضيف

ادراكأوضيفهمجاراةعلىقادرةغيركانتمعلوماتهانداماللاطالة،

فييرغبيكنلممنهمأحدأف!نالمضيفموقفكانومهما.مراميه

فيالمبشرونوكان.القرآنذكرهمماأكثرالمسيحيةعنشيءأيمعرفة

أن:يرونمخططاتهم

كالطبالمؤسساتبقيهأماالشجرةأصلهوالتبشيري"العمل

(()93(.الشجرةلهذهفروعمجردفهيوالتربية

المؤسساتوليستالتبشيريالعملهيالغايةف!نأخرىوبعبارة

منطقةأهاليوكان.الغايةهذهلتحقيقالراميةالوسائلسوىالأخرى

ماكلأنيرونفهمتمامأ.مغايرةبطريقةالأمرالىينظرونالخليج

لأنالاخرىالموسساتقبولعليهموانالمستشفىهويحتاجونه

منكلوكانبدونها.والمستوصفالمستشفىلتفتتحتكنلمالارسالية

ذلكفيوالسببالآخرالفريقمعمتعارضةنظروجهةيحملالفريقين

تمسكانالخدماتهذهولأنالطبيةللخدماتالماسةالمنطقةحاجة

منالاستفادةفييرغبونالناسوكان.المجتمعهذافيفردكلحياة

فيالوحيدةالحديثةالطبيةالخدماتكانتلأنهاالطبيةالخدمات

يعيشونبانهميشعرونيكونوالمف!نهمالدينيةالناحيةمنأما.المنطقة

.أخرىبديانةديانتهمتبديلفيرغبةلديهمتكنولمدينيفراغفى

الأحدصلاة

إلىالمبشرونأدخلهاالتيالوحيدةالعبادةهىالأحدصلاةكانتلقد

راحة.التبشيريةالمداخلأشدوهى،المنطقة
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بالعقيدةالصلاةهذهيحضرونمنوتنويرتعريفالىوتهدف

ف!نوهكذا.الصلاةهذهفيالناسهنممكنعددأكبرياشراك،المسيحية

هذهالارساليةتوليأنالطبيعيمنوكان،واضحةالصلاةهذهأهداف

أولأفهي..المنطقةفيبهاتقومالتىالانشطةبينخاصةأهميةالطقوس

ثانيأ.الأهاليفيوتؤثرشعالرهمممارسةالإرساليةلأفرادتتيح

مناهتماماتلقىالاحدصلاةتكنولم.الصلواتهذهلحضوربدعوتهم

أثارتذللمنالعكسعلىانهابل،الصريحةالتبشيريةلطبيعتهاالناس

.التبشيريالنشاطمنالنوعهذاتقاومكانتالتيالمحليةالمعارضة

وحتىالصلاةهذهبحضورالناساقناعمنالمبشرونيتمكنلمولذلك

أبدأ.تكرارهاإلىيعودوالممرةحضروهاممنالنادرةالقلة

حتىالارساليةعملبدايةمنالأولى:بمرحلتينالاحدصلاةمرتوقد

المبشرينعلىمقصوراالعبادةمنالنوعهذاكانحيث،النفطاكتشاف

منذالثانيةالمرحلةوبدات،المواطنينمنجدآوقليلومساعديهم

للمبشرينالصلاهكانتالمرحلةهذهخلالوالآنحتىالنفطاكتشاف

وفدتالتيالمسيحيينمنالكبيرةالاعدادالىاضافةالمواطنينمنوقلة

العمل.عنبحثأالمثطقةعلى

تقامأصبحتثمبالإنجليزيةتقامالبدايةفيالأحدصلاةوكانت

العربيةباللغةالصلاةواقامةواحدآنفيوالانجليزيةبالعربيةتدريجيأ

منعدد.بقيفقدذلكومع،إليهمللانضمامالأهالىاغراءالىتهدف

أعضاءمنيتألفالحضورمنالأكبرالقسموكانجدأ.قليلأيؤمونها

الخليجموانىءفيالراسيةالسفنمنوالبحارةالأوروييينالإرسالية

الصلاةهذهحضورفىالمواطنينترددعلىوللتغلب.ومسقطكالبصرة

محطاتها.منمحطةكلفيالأحدمدرسةتفتحأنالارساليةقررت
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المدارسهذهفيوالطلبة،سابقفصلفيعالجناهاانسبقوالتي

السيدةأنشأتوقدالمسلحي،الايمانسوىيتعلمونلاوكباراصغارأ

جمعتوقد،91%%عامفيالبحرينفيالنوعهذامنمدرسةأول)درال(

الصلواتيؤدونوكيفالانجيلتعلمهموبدأتالأطفالمنعددأ

حدودفيكانالمعدلولكنمستقرغيرالحضورعددوكان.المسيحية

هذهالىأبناءهميرسلونالآباءوكانأحد)03(.يومكلتلميذأعشرخمسة

نأفييرغبونوكانوافقط،الايمانتعلمبأنهامعرفتهملعدمالمدارس

نأاكتشافهموعند،الانجليزيةواللغةالحديثةالعلومأبناوهميتعلم

هذاومع.المدرسةمنمعظمهمسحبالعلومهذهيتعلمونلااولادهم

بالعددواستمرتالعملمنالنوعبهذاالقيامعنتتوقفلمالارساليةف!ن

ثم،الشرعيينغيروالاطفالاليتامىمنكانواوالذينالأطفالمنالباقي

الأحد،مدرسةفىللنساءصفافتتاحفىالبحرينفياحيرساليةبدأت

اهتمامهامنأكثرالنساءفيبالتأثيرتهتمكالحتالارساليةأنويبدو

وجودالىالسببويرجع.المنطقةسكانمنأخرىفئةأيةفيبالتأثير

أعمالفيعنهمينشغلونأزواجهنكاناللائيالنساءلدىفراغوقت

منيستغرق)والذيالغوصموسمفيوالبحرينللكوتويالنسبة.الحقل

أسرهم(عنبعيداالبحرفيالرجاليقضيهاوالتيأ!تنهرثلاثةإلىشهرين

منبشيءالوقتلقضاءجداملائمأالارساليةجويجدنالنساءكانتفقد

نأيمكنمماغيرهاأومدارسأوأنديةفيهتوجدتكنلموقتفيالفائدة

كانتالتيالأسبابمنواحدأهذافكان.الوقتقضاءعلىيعينهن

حاجتهنهوالآخروالسبب.الانشطةهذهأمثالفىالاشتراكإلىتدعوهن

نأيعتقدنوكن،للمنطقةتقدمهاالارساليةكانتالتيالطبيةللرعاية

اليهيحتجنماتقديمالىالارساليةسيدفعالإرساليةبأنشطةالالتحاق

الرعاية.هذهلمثلاحتياجهنعندالأولويةويعطيهنعلاجمن
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كانتالذينفسهبالأسلوبتجريالكويتفيالأحدصلاةوكانت

فىعادةالشعائرهذهيقيمونالمبشرونوكان.البحرينفىبهتجرى

انشاءقبلالغرضلهذااستأجروهالذي"؟الربانا)بيتفىالطلقالهواء

هذهفييشتركونالذينالأهألىوكان)31(،المنطقةتلكفيالكنيسة

حدثتالتينفسهاللأسبابتتناقصأعدادهموأخذتجداقليلينالصلاة

البحرين.فى

كانتفقد،المقدسالكتابلمكتبةبالنسبةالحالعليهكأنتوكما

كابف!نوالواقع.المنطقةسكانبينشعبيةبأيةتتمتعلاالأحدصلاة

عملواالذينوأولئكالمنطقةفى*المعمرينمعلهلقاءفيالسطورهذه

بصلواتهاالأحدطقوسأنعلىأكدواقدالمواطنينمنالإرساليةمع

لمفالناس.الأهاليلدىجاذبيةأيةلهايكنلمومدرستهاومناقشاتها

الخدماتمنيجنونهاكانواالتيكالفوائدفائدةأيةمنهايجنونيكونوا

فيالعامةالقراءةأوالأخبارحتىأوالمستوصفأوكالمستشفىالأخرى

.المقدسالكتابمكتبة

الأحدمدأرسعلىفعلهاردكانمقدبالحكوماتيختصفيماأما

أيالأمرتعرلممثلاالكويتفحكومةأخرىإلىمنطقةمنيختلف

ضئيلتأثيرهاأنتعتقدكانتأنهاإلاتؤيدهاتكنلمأنهاورغم،اهتمام

المدرسةهذهوجودعارضتفقدالبصرةفيالتركيةالسلطاتأماجدآ.

السلطاتنفوذف!نومسقطالبحرينفيأماتقيدها.أنوحاولت

وعلىمعارضتها.أوالممارساتهذهمقاومةمنالناسمنعالبريطانية

لأنالمنطقةفيجذورهاتثبيتمنتتمكنلمالأحدصلاةف!نالعموم

بقيتفقدولهذاالأهالى،منكبيرعددتنصيرمنتتمكنلمالارسالية

علىالعرييالمغربفييطلقاللفظهذالأنتوضيحهأردنا.المسنينيعنيهنا)المعمرلن(لفظان8

فيها.الاستعمارويدعمونالمنطقةاقتصادعلىيسطرونكانواالذينالغرلعنالمستوطنين
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ممنالمسيحيينمنوغيرهموعائلاتهمالإرساليةأعضاءعلىمقتصرة

التالية.السنواتفيالمنطقةالىقدموا

الكنيسة:

مكاناكانتفقد،الاطلاقعلىتبشيريةمؤسسةأهمهيالكنيسةان

المسيحيالمجتمعهوللكنيسةالآخروالمعنى،الناسولقاءوالوع!للصلاة

العملتعطيالكنيسةإقامةوكانتفقط.المبنىوليسالمسيحيةالجماعةاو

وغايتهالتبشيريالعملصلبالمبشريننظرفيوهيالدوامطابعالتبشيري

.Rev)هوتونالقسأكدوقد.النهائية Hoton)بقوله:ذلك

مجهوداتنا")32(.جميعونهايةغايةهىحقاالكنيسةن))1

هيالعربيةالإرساليةإلىالمنتمينعلىتسيطرالتيالفكرةوكانت

الكنائستنموأنإلىبهاوالتمسكالعربيةالجزيرةشبهكلفيالتبشير

ف!نوهكذاالتبش!ري،العملبمسؤولياتالاضطلاعمنوتتمكنالمحل!ة

الهدفوهوالتبشيريالعملفيالنهائيةالمرحلةكانالكنيسةاقامة

فيالعملمنالهدفأنوالواقع،لتحقيقهالمجهوداتجميعقتوجهالذي

كالفرلى(:دوين)1عنهعئركماشقينذاكانالمنطقةتلك

كنيسةتاسيسوثانيأةلهم،مخلصاليتقبلوه،بالمسيحالعرب"تعريف

علىوالقدرةالذاتيةوالكفايةالذاتيبالحكمتتمتعمحليهمسيحية

،،)33(.التوسع

الإرساليةخبرةولكنالمتنصرينكسبهوالكنيسةأهدافأولوكان

المحليةالكنيسةبأنأخيراتومنجعلهاالناستنصيرلصعوبة!ادراكها

غيرتنصيرلأنإلحاحأوأكثرهاالتبشيريةالمؤسساتأهمهي

هولاءبعضتنصيربعدشعبهمأبناءأيديعلىيتمانيجبالمسيحيين

نأيعتقدونكانواحيث،العمللمتابعةامامهمالمجالوافساحالناحما
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الوعاظأيديعلىستتقدمالكنيسةلأناثراوأبعدهاالوسائلاحدىهذه

المحليين.والمعلمين

المواطن!ن،معارضةلاثارةتجنباالكنيسةإقامةيوجلونالمبشرونوكان

الناسعطفكسبيستطيعواأنإلىالانساثيةالخدماتب!قامة!يبداون

.التبشيريالعملفيالمهمةالركيزةالكنيسةيقيمونعندهاومودتهم

.هناكالعملمنعدةسنواتبعدالمنطقةفيالكنائستأسيسوجاء

فىأوالمستشفىفيالأمرأولفىالدينيةشعائرهميؤدونكانوالقد

فيماتطورتوالتيالصغيرةالكنائسب!قامةبعدهابدأواثم.منازلهم

عادية.كنانسأصبحتحتىبعد

اقامةمنالبحرينمحطةفيالمكانضيقمنعهم4091عاموفي

استخدموقدمنهمفرلاأمراالكنيسةبناءوأصبحالدينيةشعائرهم

لمدةوالاجتماعاتللصلاةالصغيرةالكنيسةهذهومساعدوهمالمبشرون

التبشيريالارساليةلنشاطمركرأالكنيسةأصبحتأنالىعامآثلاثين

منكبيرةأعدادبعدفيماالمنطقةالىوفدوقد.المنطقةتلكفي

وأصبحتالتاليةالسنواتفيونموهاالمنطقةلتطورنتيجةالمسيحيين

لاقامةومكانأواحد،آنفىودينيأاجتماعيأمركرأعندهاالكنيسة

التبشيريةالأعمالإدارةالىاضافة،والصلاةوالتعميدوالجنائزالأعراس

،م3؟91سنةالبصرةفيصغيرةكنيسةأولأنشنتوقد.المسلمينبين

وكان.التبشيريعملهمفيالأمامالىخطوةانشاءهاالمبشرونواعتبر

فيكانواوالذينومساعدوهمأنفسهمالمبشرونالكنائسهذهيؤم

الىأحيانآياتونكانواالذينالأجانبوالبحارةالمسيحيينمنغالبيتهم

ضئيلة.قلةكانوافقدالمسلمونأماالحليج.موانىء

فىالمتبعنفسهبالأسلوبمسقطفيالكنيسةتظورتوقد

عملهممنالاولىسنةالثلاثينأنالمبشرونويذعى.الأخرىالمحطات
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بالبحرينالعرييةالامريكيةالارساليةلكنيسةصورة

يتعلقفيماأما)34(.الكنيسةالىالحضورعددفىتقدمأشهدتالتبشيري

يزدلمتنصروامنمجموعلأنجدامحدودآحضورهمكانفقدبالأهالي

فينشأواالذيناليتامىمنالقليلالعددالىإضافةأشخاصأربعةعلى

مسيحية.وبيئةالكنيسةمحيط

المحطاتفيعليهكانتعماالكويتفىالكنيسةأوضاعتختلفولم

وفيالمنازلفيالدينيةالشعائراقامةمنطويلةمدةوبعد.الأخرى

الاستعداداتوبدأتلهمكنيسةيبنواأنالمبشرونقررالنساءمستشفى

فىالكنيسةبناءتم3291سنةوفى.العشريناتنهايةفيالعمللهذا

الإرساليةمؤسساتوكانتالشعائر.لإقامةجاهزةوأصبحتالكويت

فىالتبشيريةالمخططاتلتنفيذأفضلوفرصأتسهيلاتتهيىءبالطبع

والانجليزية.العربيةباللغتينالكنيسةفىتقامالصلواتوكانت،المنطقة

المناطقمنالكويتأصبحتالثانيةالعالميةالحربنهايةوبعد

الجزءفىكبيرميناءببناءالحكومةوقامت.للنفطالمنتجةالمهمة
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سميتحديثةمدينةبالتدريجهناكونشاتالبلاد،منالشرقىالجنوبي

كنيسةلاتباعهاالنفطشركةأنشأتم،5691سنةوفي.بالأحمدي

مختلفمنالمسيحيونوأصبجالأحمديمدينةفيجديدةانجليكانية

كنيسةفيالصلاةيحضرونالكويتفييعملونممنالجنسيات

هاتانتزالولا،بالأحمديالانجليكانيةالكنيسةوفيالارسالية

وفيكالمعتاد.الدينيةالشعائرفيهماوتقامالآنإلىقائمتينالكنيستان

المختلفةالمسيحيةللطوائفالكنائسمنعددانشاءتمالتاليةالسنوات

المنطقة.ف!المتواجدة

بالخطواتالفرعيةالمحطاتفىالكناسىاقامةفيالعملوجرى

.الأخرىالمحطاتف!المشابهةالمؤسساتانشاءفيهاتمالتينفسها

وكانتفيها،صغيرةكنيسةاولانشاءالعمارةشهدت!91كاعاموفي

الذينالمرضىولبعضالارساليةلأعضاءفيهاتقامالدينيةالشعائر

حالأيةعلىأغلقتالكنيسةولكن،نائيةأماكنمنللعلاجيأتونكانوا

المستشفى.ب!غلاقالحكومةلقيامنتيجةبأجمعهاالمحطةإغلاقمع

منطقةالارساليةاعتبرتهاالتيالتاليةالفرعيةالمحطةهيمطرحوكانت

منالداخليةالأجزاءفىالتبشيريالعملأمامالطريقتفتحلأنهااستراتيجية

لقوله:الناحيةهذهعلىها!يسون()بولالدكتورأكدوقد،عمان

،صغيرةكانتمهما،نشيطةمخلصةكنيسةفىهوعمانأمل"ان

السوداءبحجارتهاالامبراطوريةتلكفىأفضللأشياءبدايةتكونوالتي

مطرحفيالمستقبلكنيسةعليهستكونالذيماولكن.المدقعوفقرها

ضاردعمكلعنوالاستقلالبالتفانىتتميزكنيسةستكونانها؟وعمان

")35(.الدخيلةالقوىمن

لمعمانداخلبالانتشارالإرساليةآمالف!نأمرمنيكنومهما

للمعارضةالكبيرالتأثيربسببالجهؤدمنبذلتهماكلرغمتتحقق
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مثللهاالمجاورةالمناطقفىالكبيرونفوذهاالجزيرةشبهفىالداخلية

هذهلتزويدجادةبمحاولاتقامواالمبشرينبعضأنوالحق.عمان

نأيعتقدونوكانوا.الأخرىمؤسساتهممنوالقادةبالوعاظالكنائس

هوتونالقسذكركمامبادىءثلاثةعلىتقومأنيجبالكنائسهذه

(Rev.Hoton):

الذيالعلياالمثلإن...الذاتيوالتوسعالذاتىوالحكم،الذاتي"الاكتفاء

كلفينقيمأنيجبأنناطبعا...هىالرئيسةالمبادىءهذهلهاتطمح

وأالماديالدعمالىتتطلعالتىكالابنةليست،مستقلةكنيسةميدان

خلالمنتامااستقلالأمستقلةكأختولكنوالديهامنالروحي

")36(.التاهةالمشاركة

تطبيقحاولتقدالارساليةكانتاذامانعرفانبمكانالأهميةومن

محطاتهافىعدةكنائسأنشأتقدالارساليةانلا.أمالمبادىءهذه

المباشرالارساليةأعضاءإشرافتحتالكنائسهذهكانتوقدالرنيسة

بهذهالتمسكعلىيصممونتجعلهمعديدةأسبابوهناك،الآنحتى

ناالبلاد.أهالىمنالمسيحيينإلىتسليمهاويرفضونالكثائس

فالمبشرالمبشر،المسيحيوبينالعاديالمسيحيبينيميزونالمبشرين

،العاديالمسيحيمهمةليستهذهولكنالاخرينلتنصيررسالةيحمل

تتولىانيجبالتيهيالتبشيريةالهيئةأنترىالارساليةف!نولهذا

منتنصيرهميتممنبينمنالمبشرينيجدواأنالىالتبشيريالعمل

اللازمالعددتنصيرمنتتمكنلمالوقتذلكالىالارساليةولكن.الاهالي

هناكيكنلمولهذا،،المسؤوليةبهذهالاضطلاععلىالقادرينالناسمن

المسيحيينولكنفيه.ويستمروابأنفسهمبذلكيقومواأنعنبديل

الىينظرونكانواالميدانيعملهأثناءالمؤلفقابلهمالذينالمحليين

انشأواالذينالمبشرينعلىيصعبإنهويقولوناخرىزاويةمنالأمر
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غيرالمحليينالمسيحيينأنيعتقدونلأنهملغيرهميتركوهأنالعمل

وهمالارسالية،انتهجتهالذينفسهبالأسلوبالعملهذالمتابعةمؤهلين

اثيرساليةفشلالىأدتالتيالأسبابمنكانتالمواقفهذهأنيعتقدون

الكنائسبناءمنتمكنتقدالارساليةف!نوهكذاأهدافها)37(.تحقيقفي

غامضايزاللاالذيالامرلكن،والفرعيةالرثيسةمحطاتهافيالعديدة

المبشرونوظل،(؟محلية"كنائسالىالكنائسهذهتتحوللملماذاهو

إلىالعملتسليمحلميتحولولملاشرافهم.ويخضعونهايستخدمونها

التحقيق.عنيكونماأبعدالهدفوظلحقيقةالىالمحليينالمتنصرين

الدينيالتأثير

السببهووهذاالتبشيريللعملالاساسالهدفهوالتنصيركانلقد

العربىالخليجمنطقةإلىالذهابإلىالعربيةالارساليةدعاالذي

الذيالوحيدالمعيارف!نولذلك.المسيحيةاعتناقالىالمسلمينلتحويل

الرئيسالموضوعانالتنصير.هومهمتهمنجاحعلىالحكمبهيمكن

جميعخلالمنالتبشيريالمدخلأثرهويليف!مالتقويمهسنسع!الذي

للارسالية.التبشيريةالأعمال

الىيشيرونلاكانواوتقاريرهمكتاباتهمفيالمبشرينأنالغريبمن

نذرواالذيالأساسالهدفأنهمعمقتضبأوعامبشكلإلاالأمرهذا

فيللدخولتجنبهمأنحالأيةعلىالواضحومن!لتحقيقهأنفسهم

تنصيرهم.فينجحوامنعددضآلةإلىيعودالموضوعهذاتفاصيل

تنصيرهمفينجحوامنعددأنتبينأيدينابينالمتوفرةوالمعلومات

أربعةعلىيزيدلاالمنطقةفيالعملمنالطويلةالفترةهذهخلال

المسيحيةاعتنقوالذيالاحساءمنوأصلهالداويعيسىوهمأشخاصه

اهملتوقدخطير،بمرضمصاباوكان2591.سنةفيالكويتفي
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رعايةوجدحيت،الكويتفيالامريكيالمستشفىإلىفالتجأأمرهعائلته

سنةفيوماتالمسيحيةالديانهاعتنقوعندثذ،مرضهمنوشفيجيدة

والشخص)38(.الكويتفىالبروتستانتيةالكنيسةخلفودفن0591

03!لأعامنهايةفيتوفيالذيمسقطفيبلالبنمراشهوالثاني

المسيحيةامالاسلاميةالطريقةعلىسيدفنكانإذاماحولخلافووقع

الىارملتهلارجاعالتدخلمثهطالبةالحاكمإلىاشتك!قدأسرتهأنكما

والشخصزوجها)93(.موتبعدالارساليةمقرالىالتجأتعندمابيتها

فارسيأصلمنكانتوالتيالبحرينمنحيدرخيريةالسيدةالثالث

عنبحثاالاولىالعالميةالحرببعدزوجهامعالبحرينإلىوجاءت

منهيتطلبعملهوكاناللؤلؤعلىالغوصفىيعملزوجهاوكانعمل،

تعيشزوجتهكانتحيثالبحر،فيأشهرثلاثةالىشهرينمنيغيبأن

علىالحصولتستطيعتكنلموأحيانا،سيئةظروففيغيابهأثناء

أطفالهاوأصيب.المجتمعمنرعايةأيةتلقولم،اليومفيواحدةوجبة

\74!سنةالسطورهذهكأتبقابلهاعندماقالتوقد،بالجدريالثلاثة

عامآ:8'حينئذعمرهاوكان

لمعالجةالبحرينفيالارساليةمستشفىعلىكثيراأتردد"كنت

ووجدت،جيدةورعايةانسانيةمعونةعلىأحصلوكنت.ونفسيأطفالي

المبشرونكانالوقتذلكاثناءوفى.المسلمينمنأفضلالمسيحيينأن

ذهبتزوجىوفاةويعد.المسيحيالدينعنويحدثوننيبتعليمييقومون

بىقرحبمسيحيةأصبحأنفيأرغببأننيوأخبرتهمالمستشفىإلى

المحطةهذهفيللارساليةالتابعةالأيتاملداررئيسةوعينون!المبشرون

أطفالىبينهمومنالاطفالهؤلاءوكان،الشرعيينغيرالأطفالوتضم

نأوأريد.مسيحيينأصبحواوهكذامسيحيجوفييعيشونالثلاثة

السببهيالعيشضروراتوبخاصةالاجتماعيةظروفىبأنأعترف
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(().،(.للمسيحيةواعتناقيالاساومعنلتحولىالأساس

مسقطفيالارساليةمستشفىالىجاءعمانمنرجلالرابعوكان

أغفلتقدالمصادرجميعأنإلا،بالمسيحيةيؤمنبأنهالمبشرينوأخبر

)41(.اسمهذكر

المسيحيةالمؤسسةوهي،(للبنينالمحررين))العبيدمدرسةأنتجتوقد

منبدورهمكانواوالذينالمسيحيينمنعددأالمباشرللتنصيرالثانية

الولاياتفيالآنيعملونالآخروالبعضبعضهمماتوقد،اليتامى

أتيناوقد.مسيحيينأصبحواوهكذا،مسيحيجوفينشأواوقد،المتحدة

سابق.فصلفيالمدرسةبهذهالمتعلقةالتفاصيلذكرعلى

بالاقتناعتظاهرواممنالأشخاصبعضأيضاهناكوكان

الىعادواأنلبثواماولكنهمالشخصيةلمآربهمخدمةبالمس!حية

منالماليوسفيدعىكانهؤلاءوأحد،أغراضهمتحقيقبعدالاسلام

علىالمباشرغير*البحثدلوقد.المؤلفمقابلةعناعتذروالذيقطر

المسيحيةباعتناقتظاهرهفيالسببكانتوالدواءللطعامحاجتهأن

التجربة.هذهعنالتحدثالىيميلولاعمرهمنالسبعينفيالآنوهو

مجالفيتحقيقهمنالارساليةتمكنتماجميعهوالواقعفيوهذا

التنصير.

أما.الناسهؤلاءعلىالضعيفالإرساليةلتأثيرعديدةأسبابوهناك

فيعتقدعدة،أسبابالىفشلهميرجعونف!نهمالمبشريننظروجهةمن

نأالبحرينفيللارساليةالطبيةالخدماتعنالمسؤولبنينجزالدكتور

الى:يرجعفشلهمسبب

نفطشركةفىالعاملينمنالآنوهوالكواريعليالدكتورالشأنهذافىالمراجعأحدكان،

.الاقتصاديالمجالفىقئمةبحوثولهقطر،
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لأنوثانيا.الصحيحةبالطريقةالمسيحيةالرسالةيحملوالم))أنهم

والاجتماعيالسياسيالكيانان.بعقيدتهمالتمسكشديدوالمسلمين

ف!نولهذاالاجتماعيةبالحياةوثيقأارتباطامرتبطللمسلمينوالعائلي

تغيير(،)43(.أييحدثواانالخارجمنالقادمينعلىالصعبمن

بقولها:الرأيهذانايكركالسيدةأيدتوقد

ضغطاهناكف!نالإسلامهوالخليجمنطقةفيالدولةدينأن)،بما

كهذا(()43(.تغييرأيضدقويأاجتماعيأ

عدميرجعالذيالابنسكدد!لويس)القسالخصوصهذافيالثقاتومن

نهايةفيالمؤلفوبينبينهلقاءجرىوقدتعقيدأ.أشدعواملالىنجاحهم

التطوراتعلىمبنيالارساليةلمنجزاتتقويمهف!نولهذام،7491عام

السنواتفيتسودهاكانتالتيالأحوالعلىوليسالمنطقةفيالحديثة

فيللارساليةالشاملالأثرتقويمأن)سكددماويرى.الارساليةعملمنالأولى

قال:ولكنهالصعوبةمنكبيرةدرجةعلىأمرالخليبممنطقة

المدارستطوروحتىالبلادمختلففيالصحيةالمؤسساتتطورن"1

للمنافسة.مصدراذلككانوانالإرساليةالىيدينالدينيةوالموسسات

بالمستحسن(،)4،(.دوماليسحال،أيةعلىالتطور،منالنوعوهذا

فىالمنطقةغنىالىالمنطقةفىالتبشيريالعملفشلإرجاعان

العواولأحدكانأنهشكمنماولكنتمامأ،صحيحأليسالحديثالعصر

علىيحمل)سكددماالقسكلماتتقويمان.النتيجةهذهإلىأدتالتي

لموالمدرسةالمستشفىبدونإنه:يقولأنيريدكانربمابأنهالاعتقاد

المحليةالحكوماتلأنقيمةذاشيئاالإرساليةتحققأنالممكنمنيكن

منمستوىأرفعخدماتهاكانتوالتيالمؤسساتهذهأمثالأقامتقد

ف!نذلكومع.هناكالنفطاكتشافبعدالارساليةتقدمهاالتيالخدمات
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منقرننصفطولعلىامتدتالتىالفترةعنماذاقائما،يظلالتساول

التأثيرالارساليهتستطعلمولماذا؟النفطاكتشافقبلالارساليةنشاط

شكمنماتعاونأ؟واكثرفقراءكانواعندماالفترةتللطوالالناسفي

السنواتفيجددمتنصرينوجودعدميفسرأنيمكنالنفطاكتشافأن

نشاطمنقرننصفطوالللفشلمبررايكونأنيمكنلاولكنهالاخيرة

لمالنفطأنذلكالىأضف،النفطاكتشافقبلالمنطقةتلكفيالإرسالية

ليستالنفطفيهاوجدالتيالمناطقوحتىالمنطقةبلدانجميعفييظهر

ظلتالعربيةالجزيرةأجزاءوبعضالعراقوجنوبفعمانغنيةكلها

أسبابالىيرجعالارساليةمهمةنجاحعدمان.قريبةلفترةفقيرة

أهمها:

ظنوالأنهمواقعيةمنهاأكثرمثاليةكانتالإرساليةتوقعاتانأولا:

الجزيرةشبهمنيبدأواأنيجبوأنهمسهل،أمرالمسلمينعلىالتاثيرأن

العربية.

عنصعويةيقللاالعربيةالجزيوةفيدينهعنمسلمتحويلان

دينه.عنالفاتيكانفييعيشكاثوليكىتحويل

وقد،التبشيريعملهامنالناسموقفتمامأالارساليةتفهملمثانيا:

فيللمسيحيةقبولهمعلىدليلأكانالوديالأهاليسلوكأناستنتجت

حاجتهمأهمهاكانوالتي،مختلفةكانتذلكالىالناسدوافعأنحين

الانسانية.المبشرينلخدمات

ويقفونبشدةالعملهذايعارضونكانواالمسلم!نالزعماءانثالثآ:

تهدفعديدةمناطقفيأنشاوهاالتيالنواديوكانت.نجاحهطريقفي

يستخدمونأيضاكانواكما،التبشيريالعملضدالمعارضةتنظيمالى

فيالوقوفعلىالمحليةالحكوماتلاجبارالحملاتهذهلمثلالمساجد

هذاوراءمنالاساسالهدفبأنالناحهوتذكيرالتبشيريالنشاطوجه
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مكانه.المسيحىالدينداحلالدينهمهدمهوالعمل

واستنتجواالمنطقهأهاليجهلتقديرفىبالغواالمبشرينانرابعا:

لمالمبشرينف!نذلكومعبهح!،التأثيرفيمهمتهممنسيسهلأنه

يرجعكانسكوتهمأنكما،بدينهمالناسهؤلاءتمسكبشدةيستهينوا

ظنوقد.الطبيةالمبشرينخدماتالىحاجتهمالىرليسبشنكل

دينهمبأمورجهلهمعلىدليلأكانالمنطقةأهاليجهلأنالمبشرون

المسيحية.إلىتحويلهمعليهمالسهلمنجعلوالذي

الأسبابمنالماليةمواردهاوضيقالارساليةأفرادعددقلةخامسا:

اهدافها.تحقيقعنالارساليةعجزالىأدتال!ي

للمنطقةالسياسيةالأوضاعفيالمبشرينبعضتورطسادسأ:

المنظماتبأنانطباعاالناسأعطىالاستعما!يةبالسلطاتوعلاقتهم

بالتفصيلالموضوعهذاوسنعالج.سياسيةأهدافلهاكانتالتبشيرية

الدراسة.هذهمنالقادمالفصلفى

التبشيريةالحطبوعات

الكلمةطريقوعن.المهمةالتبشيريةالوسائلمنالمكتوبةالكلمةإن

كانواالذينالناسإلىالوصوليستطيعونالمبشرونكانالمكتوبة

تطورأنذلكإلىأضف،أفكارهمفيوالتأثيرتنصيرهمإلىيسعون

المهمةوكانتالافكار.انتقالعمليةسهلقدالحديثعصرنافىالطباعة

ترجمةهيالمجالهذافيلتحقيقهاالمبشرونيسعىالتيبالطبعالأولى

العربية.اللغةإلىالمقدسالكتاب

)الانجيلى(المقدسالكتاب

إلىالمقدسللكتابالمكتوبةالترجمةأنالغرابةإلىيدعوومما
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قامتفقدعاموبوجه.الحديثعصرنافيالاكثيرأتستخدملمالعربيةاللغة

كانتالأولىالترجماتولكنالماضيفيالمقدسالكتابلترجمةمحاولات

للكتابالقديمةالعربيةالترجماتكانتوريما،الصحةعنتكونماأبعد

أقدمهيسيناء)45(فيكاترينالقديسةديرفياكتشفتوالتيالمقدس

ظاهرةعنال.سكدر(ذكركماالترجماتهذهوتكشف.المعروفةالترجمات

العربيةاللغةيتحدثونكانواالمسيحيينأنوهيالاهتمامإلىتدعو

وبعضنفسها)16(.والكلماتنفسهاالأدعيةيستخدمونكانواوالمسلمين

الصليبية.الحروببدايةالىتعودالأولىالترجمات

الترجماتتداولمدىحولتدورالشكوكانبالذكرالجديرومن

محدودأالجهودجميعرغمكانوالذيالمقدسللكتابالقديمةالعربية

القديمةالترجماتمعظمويبدوان.التاريخيةقيمتهعلىأهميتهوتقتصر

.فقدتقدالمقدسللكتاب

بالارساليةمنهمالمتصلونوبخاصةالمسيحيينالعلماءبعضويتفق

سنةالعرييةالىالمقدسهللكتاب)فانديك(الدكتورترجمهماعلىالعربية

اعتمدتالتيالرئيسةالترجمةوهي)47(،المهمةالترجماتمن

ومعممكنأ.أمراالتبشيريالعملجعلتوالتىالعربيةالارساليةعليها

لهمكأنتالأخرىالعربيةالبلادفيالآخرينالمبشرينف!نهذا

وطباعتهالعربيةالىالمقدسالكتابترجمةوكانت.الخاصةترجماتهم

الأمريكيونالمبشرونبهاقامالتىالأعمالاهمأحدجيدةعربيةبحروف

الكتابلترجمةالأخيرةالمحاولةهىهذهوليست)8،(،،بيروتفى

.أخرىحديثةترجماتفهناكالمقدس

العربيةاللغةالىالمقدسالكتابترجمةواجهتالتيالمشكلاتان

لغةتكنلمالمستخدمةالعربيةاللغةأنهيالمشكلاتهذهوأبرزكثيرة

.المقدسالكتابترجمةتاريخحول،الأولالفصلانظر.
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فيكالانجيلمقدسلكتابالأخصعلىالجيدالأسلوبان:ممتازة

نأإلىالاشارةبمكانالأ!ميةمن-الاهميةبالغأمرالعربيالعالم

وعمقايقاعهافجمالالقهكلامهىالقرآنلغةيعتبرونالمسلمين

القرآنلغةان.القرآنوحيمعجزةمنجزءالعربنظرفيهيمعانيها

أنهاعلىاليهاينظرونوالشعراءاللغويينتجعلساميةبمكانةتتمتع

الكتابترجماتف!نولهذابها.للتشبهيسعونالتيوالقدوةالأعلىالمثل

اللغةفىالمتوسطةالمقدرةذويمنمترجمونبهاقاموالتىالمقدس

وهذاالمقدسالكتابف!نوهكذارديء.مستوىذاتترجمةكانتالعربية

المسلمينف!نلذا.الكريمالقرآنمنافسةتستطيعلاالترجماتمنالنوع

يكونأنالمقدسالكتابمنيتوقعونتنصيرهميحاولونكانواالذين

هذامثلتعطلمالمقدسالكتابلغةولكن،راقيةأدبيةبلغةمكتوبا

الابوقالالحقيقةهذهعلىالكتابمنالعديدأكدوقد،الانطباع

:الخصوصبهذا)هوتون(

")95(.ضعيفةتكونماكثيراالأولىالترجماتن"1

بعضقرأواممنواللغويينالمحليينالعربمنالعديدأنوالواقع

أجمعواالميدانيعملهفيالمؤلفقابلهموممنالمقدسالكتابأجزاء

ولاوالجاذبيةالتمتنويقوينقصهاضعيفةالمقدسالكتابترجمةأنعلى

سواءوالكلماتبلغتهمدومايفخرونكانواالعربإن.بالقراءةتغري

الكثير.الشيءلهمبالنسبةتعنيمقروءةأومسموعةكانت

التبشيرية:الارساليةمطبوعات

المبشرونكانمنهأجزاءبعضوترجمةالمقدسالكتابالىواضافة

والنشراتوالكتيباتالمطبوعةالأعمالمنقليلآويوزعونيطبعون

بالمسيحيهالمنطقةتعريفالىيهدفالمحدودالعملهذاوكان،والكتب
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الحظسوءومن.الاسلاميةويخاصةالأخرىالدينيةالأنشطةومناهضة

تبشيرلةمطبوعاتعلىالعثورمنالميدانيعملهفيالمؤلفيتمكنلم

العملضآلةغلىيدلوالذيالقليلالامصنفةحتىأومتداولةأومتوفرة

المكتوبةالقليلةالكتيباتذكرجاءوقد.المجالهذافيالتبشيري

الإرساليةعنالمكتوبةالتقاريرفيبالمسيحيةالمنطقةأهاليلتعريف

وقادتها.روادهابأيديالأمريكيةالعربية

مناوئةلمقالةترجمةإليهاالاشارةتكثرالتيالمنشوراتوأحد

:بعنوانللأسلام

تثق")05(.وبأيهمامحمدأو"المسيح

المعقيداتخلقعلىتعملأنهاالمطبوعاتمنالنوعهذامساوىءومن

والدينيةالإنسانيةبالجوانبالمسلمينتعريفمنوبدلاحفها،منبدلا

.الناسنقمةجلبتقدالمقالةهذهف!نللمسيحية

وكانتالتبشرية.الوسائلاحدىهيالمطبوعةالكلمةأنشكمنوما

علىولكنهاأهدافها،خدمةفيمنهاالإفادةتستطيعالعربيةالارسالية

نجحتفقدذلكومع،اللازمةبالكثافةالأسلوبهذاتستخدملمحالأية

والتعليم.كالطبللوقتواستهلاكاكلفةأكثروسائلباستخدأمالارسالية

علىالمطبوعاتالارساليةتستخدململماذاهونفسهيطرحالذيوالسوال

ناويمكن؟المحليينالسكانبينلتوزيعهامحلياتطبعمنشوراتهيئة

التالية:النقاطفيالإجابةنجد

اللغةفيالتبشيريةالموادتطبعأنالممكنمنيكنلمالعريية:اللغة-1

التبشيريةالهيئةأعضاءكبارأوالمبشرينقادةمناحدالأنالعربية

إن.رئيسةعقبةالصعويةهذهشكلتوقد،العربيةاللغةيتقنيكنلم

يتطلبمقبولبشكلوكتابتهاالعربيةباللغةالتحدثعلىالقدرة
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يتطلبمقبولبشكلوكتابتهاالعربيةباللغةالتحدثعلىالقدرة

فيالارساليةلهيئةمتوافرأيكنلموالذياللغةفهمفىجيدأعمقا

الوقت.ذلك

وبخاصةالمقدسةالكتبتوزيععلىكثيرايعتمدونالمبشرونكان-

الاعمالأهمالانجيلتوزيعأنيعتقدبعضهموكان،الانجيل

ذكركماكافغيرعملأنهيرونآخرونكانحينفيالتبشيرية

)بارنى(:الأب

حاولتالارساليةف!نولذلككالانجيل،منشطعاملهناك"ليس

منكلمتناولفيالانجيليجعلالمقدسةالكتبلتوزيعنظاماقامة

كعاملكافوحدههذاانيقولأحدلاولكن.نشاطهمجالفيهم

مهاجمةوحتىوالاقناعللشرححاجةهناكانشكلا.تبشيري

الخطأ،()51(.

المطبوعاتمنغيرهمنأكئرالمقدسالكتابتوزيععلىالتاكيدان

عملهـمفىالبروتستانتيينلدىالراسخةالوسائلأهممنواحدالدينية

ويينبينهمالخلافنقاطمنذكرناأنسبقكماوهذأ،التبشيري

بروتستانتيةمؤسسةكأيالعربيةالارسالمةفانوهكذا،الكاثوليكيين

المطبوعاتتولدلمف!نهاولذلك،الخطةهذهضمنتعملكانتأخرى

.اهتمامأيالمنطقةأهالىفيالتاثيرإلىالهادفةالأخرى

ولمالطباعةفىصعوبةتواجهالارساليةكانت:والتوزيعالطباعة-

فقدولهذامحطاتها،معظمفىالحديثةللطباعةدورأيةتوجدتكن

.مستمرأالعملليبقىأخرىمصادرعنالبحثعلىمجبرينكانوا

والقاهرةأمريكافىمنشوراتمنيحتاجونهمايطبعونكاثوالقد

معظموكانتالعملميدانإلىالمطبوعاتوينقلونوبيروت

مصادر:ثلاثةمنتأتيالارساليةمطبوعات
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منهامصرفىالبروتستانتيةالأمريكيةالمؤسساتمن،الأول

الجمعيةهذهانتاجوكانالمسيح!ة،،*.الأمريكيةالأدبية"الجمعية

ولكنهااليوم!ة،الارساليةبحاجاتبالمقارنةجدأومحدودأرديئآ

وقد.أخرىمصادرل!رساليةيكنلموقتفيفراغاسدتذلكمع

هذافي،،**الأمريكية))المطبعةوهىبيروتفيحليفتهمساعدت

الثالثالمصدروكان.تلزمهمالتيالموادبعضبطباعةالأمر

الخاصةمطبعتهمأنشاءمحاولاتهمطريقعنيأتيللمطبوعات

الحدالىتصللمولكنهاءعظيمةآمالاعليهايعقدونكانواوالتي

لأعمالهمجدأمهمةالمذكورةالمطبعةوكانت.حاجاتهميلبيالذي

الضروريمنالارساليةوجدتوقد.الميدانفيوالدنيويةالدينية

مسقطاختاروا59890عاممسقطفيالخاصةمطبعتهااقامة

طاقةف!نهذاومععليها.القويةالبرتغاليينسيطرةبسبببالذات

وربمابطيئا.نموهاوكانمحدودةكانتالصغيرةالمطبعةهذه

يبدوولكنإنتاجها،منحدتقدلمطبوعاتهاالسياسيةالأبعادتكون

التيهيذكرناهاانسبقوالتيالإسلامضدنشرتهاالتيالمقالةأن

.حادةدينيةمعارضةمناثارتهلماعليهاالقضاءإلىأدت

يستطيعونمنعددكانحيث،الأميينمنالمنطقةسكانمعظمكان-

التيالرئيسةالعقباتهيهذهجدا.قليلمنهموالكتابةالقراءة

طريقعنالناسعقولإلىالمبشرينوصولدونتحولكانت

وأعئمسهولةأكثرالمباشرالاتصالوجدواف!نهمولهذا،المطبوعات

عدةسنواتو!عد"النيللمطبعةالامرعية*اللجنةباسم1191عامفيالجمعيةهذهقامت"

عنالانجهلينشرتهتمالجمععةهذهوكانت،الأخرىالدوليعضليشملنشاطهاوشعت

المطبوعة،الكلمةطربق

الارساليةقطامقبلهناكيعملونكانواوالذينبيروتفيالأمريكيونالمبشررنساعده.

المراحلفيالأخصوعلىقدهيهاعلىالوقوفعلىالجديدةالمؤسسةهذهيكثيرالعردعة

عملها.منالاولى
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منكبيرةدرجةعلىالمبشرونكانلقد.كهذهمنطقةفيفألدة

ذلكأثرولكن،القراءةيستطيعونمنعلىالانجيلتوزيعفيالنشاط

منالكبيرةالأعدادهذهوبينالاتساعشديدإقليمفيمحدودأكان

الأميين.منمعظمهمكانالذينالسكان

5:6رقمجدول

0091سنةالبحرينلمحطةالأخرىوالكتبالانجيلهبيعاتمقدار

تركي-وعريي،إنجليزي-عريي:اللغاتفي

الكميةالنوع

11اناجيل-؟

41الجديدوالعهدالقديمالعهد-2

596أجزاء-3

868دينيةكتب4

185ترسويةكتب5

7739لمجموعا

21..e:Neglected Arabia, Jan,- April,,1091 p3حملاه

الكميةعنفكرةيعطينا5:5رقمالجدولف!نالنقطةهذهولايضاح

-واحدةمحطةفيتوريعهاتمالتيالمطبوعاتمنالمحدودة

الأناجيلعددف!نالجدولمنيتضجوكماواحد.عامفي-البحرين

أريعةالعهودوعددإنجيلأعشرأحدعلىيزدلمالمنطقةفيالموزعة

البالغآنذاكالبحرينسكانبعددالعددهذاقارناداذاعهدأ.عشر

التوزيع.هذاضآلةلنايتضحألفأخمسين

المطهوعاتوصولعدمفيدورألعبالسياسيالعاملأنكما-5

والتىالبصرةفىعملهاالإرساليةبدأتوقدأهدافها.إلىالتبشيرية
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كلتراقبالتركيةالسلطاتوكانت.التركيالحكمتحتحينئذكانت

الىتحتاجمطبوعاتهاجميعكانتكما،التبشيريبالعمليتصلما

بقوله:ذلكإلى(بارني)ف.الأبأشاروقد،السلطاتموافقة

والواقع...الرقابةختمبدونوريقةحتىأوكتابانبيعأنيمكننا"ولا

ويعتبر،الدينيةالكتبتوزيعفيهابماممنوعةالكبيرةالاعمالأن

خطيرأ،()52(.امراتركيمواطنأيحيازةفيعليهاالعثور

الارساليةكانتفقدالبريطانيللحكمالخاضعةالمناطقفىوحتى

نفسهاالصعوباتبخطورةليستولكنهاالصعوباتبعضتواجه

:البصرةفىتواجههاكانتالتى

الزعماءيقودهاكانوالتيالمحليةالدينلةالمعارضةأيضاوهناك-6

يناهضونوكانوا.الناسفيقويتأثيرلهمكانوالذينالمسلمون

لقد.شعبهمتنصيرالىتهدفالتيالتبشيريةالمطبوعات

والمؤسساتكالمسجدلمعارضتهمالمتاحةالوساللكلاستخدموا

الزعماءلهولاءوكان.الشخصيةوالاتصالا!()الكتابالتعليمية

يستخدمالمسجدوكان.المحليةحكوماتهمعلىحتىتأثيرالدينيين

التبشيريالعملخطورةمنالناسلتحذير:الحملةهذهفيلأمرين

المحليةالسلطاتعلىوللضغط،بينهمالعملحريةلهتركتإذا

الاتصالاتيستخدمونأيضاوكانوا،النشاطاتلهذهحدلوضع

ذلكفيكهذامجتمعفىكبيرةفائدةذاتكانتوالتيالشخصية

الاعمالمناهضةفيكبيردورأيضأللكتابكانوقد.الوقت

طباعتهالان،للدعايةكثيرأتستخدمالمطبوعاتتكنولم،التبشيرية

القراءةلستطيعونمنعددأنكماالبلادخارجتتمأنيجبكان

ضئيلآهكان
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بالارساليةالمتعلقةالمطبوعات

للفتالهادفةالمطبوعاتاصدارفىالمحدودةالارساليةنشاطإن

فيواسعنشاطيقابلهكانالمسيحيةلتقبلوتهيئتهمالناسأنظار

وتاريخهاالعربيةالارساليةحولتدورالتيوالمطبوعاتالكتابات

المتعلقةوالجغرافيةوالاجتماعيةالسياسيةوالنواحيومشكلاتها

كثيرأيكتبون)س.زويمد(وبخاصةالإرساليةقادةوكان.بالمنطقة

فيالناسمعلوماتجعلمماالمفيدةبالمعلوماتغنيةكتاباتهموكانت

كيفنتصورانالصعبومنبكتاباتهمكثيراتتأثرالمنطقةعنالغرب

المطبوعاتمنالغزيرالفيضهذااصدارمنالعربيةالارساليةتمكنت

فيتؤثرالتيالتبشيريةالمادةكتابةعنوعجزتوالمنطقةالارساليةعن

منهم.أعدادتنصيرعلىوتساعدالمنطقةابناء

نأكماالنتيجةهذهفىدورلهاكاناللغةصعوبةأنالموكدومن

نأالارساليةلقادةالممكنمنجعلتالانجليزيةباللغةالكتابةسهولة

وال!أييدالدعايةأنشكولا.المنطقةوعنالعربيةالارساليةعنيكتبوا

الغربفيالكتاباتهذهطريقعنالارساليةتحققهماأنيمكناللذين

منبدلأوالاقليمالارساليةأخبارنشرفيالبالغلنشاطهمقويأسببأكانا

أنفسهم.الإقليمأهاليعلىبالفالدةيعودبماالعمل

للأرساليةالتبشيريةالمطبوعاتأثر

اليهالجاتالتيالمداخلأضعفتبشيريأأسلوبآالمطبوعاتكانت

الشخصيةوالاتصالاتوالتعليميالطبيالمدخلذلكفيبماالإرسالية

رئيسين:عاملينالىذلكويرجعالخ.

ذكرنا،أنسبقكماونوعيتها،المطبوعاتكميةكانتناحيةفمن

المسلمينمنهموالذينالمنطقةعربف!نأخرىناحيةومن.محدودة
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بلغتهم.المكتوبةالدينيةوالكتابةالأدبمنغزيرةثروةيملكونكانوا

بالنثرغنيأدبذاتلغةيملكونكانواالاقليمذلكعربانالامروحديقة

علىأشرففقدالانجيلاما.لديهمكبيرةبشعبيةيتمتعكانالذيوالشعر

مستوىذاتنصوصعنهنتجوالذيالعربيةيتقنونلاأناسترجمته

دينلديهمالمنطقةفذهعربإن.الناسفيالتأثيرعنعجزتمنخفض

)بولأكدوقد.لتعاليمهطبقأمعاشهمشوونينظمونوهمبه.يومنون

بقوله:الأمرهذاعلىالإرساليةقادةكبارمنهارشمون(

الأمريكيمنتديناأكثروهو،متدينةبعقليةالعربي"يتمتع

،،)53(.العادي

لتتمكنرفيعمستوىذاتتكونأنلابدمسيحيةكتابةأيف!نولهذا

المنطقة.فىوالإسلاميالعربيالأدبأمامالوقوفمن

كمدخلوالكتاباتالأدبدورأضعفتالتيالمهمةالأسبابومن

نأجيدايدركونكانواالدينيينوزعماءهاالمنطقةأهاليأنهوتبشيري

تراث!مضدموجهوهو،دينهمعلىمباشرهجومهىالكتاباتهذه

عامبشكلالمسيحيةالكتاباتعلىردهمكانفقدولهذا.وثقافتهم

للنشاطالأخرىالأبعاديدركوالمانهمحيثمحدودأكانلكنهسلبيا)54(.

السياسي.النشاطخاصة،التبشيري
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السادسالفصل

للمبشرينالسياسيالنشاط

والاستعمازالتبشيريالعمل

أولهماأوروبا.فيوقعاهامينلحدثيننتيجةالاستعماركان

الثورةوثانيهماةعشر،السادسالقرنفيالجغرافيةالاكتشافات

بدأتذلكعلىوبناءعشر،والتاسععشرالثامنالقرنينفىالصناعية

عشرالتاسعالقرنفيالعالمفيالتوسعيةمغامراتهاالاوروبيةالدول

.الخامللموادجديدةمصادروعنلبضالحعهاجديدةأسواقعنبحثا

المسيحيةغيرالبلادفىالتبشيريةأعمالهمأيضاالمبشرونبدأعندها

هدفابينهماأنالجانبانوجدوقد.الاستعماريالنفوذتحتوقعتالتى

كاناالفريقينزعماءأنوالواقعلتحقيمه.يتعاوناأنيجبمشتركا

الغرييةالعقليةهذهتكونتوقد.مشتركةسياسيهدينيةفكرهيحملان

والاجتماعيةالسياسيةالأحداثشملتالتىالثقافيةللتطوراتنتيجة

الصليبيةبالحروبابتداءتاريخهمفجرمنذوالاقتصاديةوالدينية

والثورةالجغرافيةوالاكتشنافاتالدينىوالاصلاحالنهضةوعصر

الأمورهذهأحدثتوقدعشر.التاسعالقرنفيوالاستعمارالصناعية

كانتوالتيعميقةوسياسيةواقتصاديةوثقافيةطبيعيةتغييرات

الروحي.الجانبفيمماثلةعظيمةبتغيراتشكدونمصحوبة

.فانالعميقةالتغيراتهذهومنالطويلةالسنينمرورمنوبالرغم

الصليبي،التفكيرطابعتحملظلتعشرالتاسعالقرنفىالغربيةالعقلية

معا.يعملونكانواالاستعماريةوالقوىالمبشرينفأنولهذا

تربطكانتالتيالعلاقةطبيعةالىالتعرفنحاولأنالمف!دومن
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يمكنهمالذيالجسرهوالاستعمارأنالمبشرونرأىوكيفبينهما،

صا(3)ص!ل!هكروالسيدةذكرتلقد؟المسيحيةغيرالبلادالىالعبوربواسطته

يلي:ماالخصوصبهذا

المباشرةالاشارةكانالاستعماريالتوسعانجغرافيةلحق!قة"انها

.)1("التبشيريالعمللبدء

بقوله:ذلك(DeLacyO'Leary)أوليريلاسيديالسيدأكدوقد

)3(.،(المسيحيينالمبشرينوجودعنمسؤولأيضاهوالغربيالنفوذ))ان

والمؤسساتالمسيحيةالاسالياتبينارتباطاهناكان"الواقع

كذلكالفرصةأتاحقدالاستعمارامامالعالمفتحان.الاستعمارية

البلادفيالتبشيريةالارسالياتفىللتفكيرالغربيةالمسيحيةللكنائس

.)3("الأجنبية

الحربقبلالدينيةالمبشرينمصالح"انعلىباركسجيمسأكدوقد

الاوروبيينالقناصلوجودفيكبيراعونأتجدكانتالأولىالعالمية

.)1(،،السياسيةالهيبةمنمعيناقدرالهايومنونكانواالذين

عبرالأمريكيةالعربيةالارساليةروادمنوهوكانتينجيمسولكن

التالية:بالطريقةعنها

العربيةالجزيرةشبهسواحلنهبواالذين..البرتغاليينانالموكد"من

الساحلخضعوقد...الرببتعاليميحببشيئايفعلوالمالشرقية

نا.مطلقةمسيحيةلحكومةعاماوخمسينهـئةطوالعمانمنالشرقى

)5(.،(مسيحيدينىتأثيرهناكيكنلمحيثلنا،محزنةبمجملهاالقصة

واحدةبعبارةالآراءهذه(StephenNiel])نيلستيفنختموقد

قال:عندما

الكنيسةفانالاستعمارعهدفيالمسيحيةللارساليات))ونتيجة
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)6(.الدنيا،،أركانمنركنكلفيموجودةالمسيحية

العملبينالعلاقةطبيعةعنالمبضمرينآراءمنالامثلهبعضهذه

نأالىالآراءهذهقراءةمننخلصأنويمكنوالاستعمار.التبشيري

العملالاستعماريةالقوىخدمتوقد.الاثنينبينارتباطاهناك

اتجاهين:فيالتبشيري

)7(.نشاطهالممارسةأمامهاالطريقتمهيد-

عملياتها.ميدانفيلهاالحمايةتوفير-

بدونممكنايكنلموحمايتهعملهموجودانالمبشرونويرى

وجدفقدثمن.بدونالدعمهذايكنولم.الاستعماريةالقوىمساعدة

عنالتفاصيلتقديمطريقعنالسياسةفىمتورطينأنفسهمالمبشرون

منتظمةتقاريرفيالمنطقةفىوغيرهاوالاجتماعيةالسياسيةالاوضاع

البلادبأهلالمباشرالمبشريناتصالمكنوقد.بلادهمفيالسلطاتالى

الاستعماريةالقوىتكنلممعلوماتعلىالحصولمنوبزعمائهم

بدونهم.عليهاالحصولتستطيع

والتبشيرالاستعمارمقاومةعلىالأهالىالعافىقةهذهأجبرتوقد

غربيينالاثنانكانلقدبينهما،تمييزأيدوننفسهبالمستوى

الاستعمارية،القوىجناحتحتيعملونالمبشرونوكان،ومسيحيين

بدأولكنه،الثانيةالعالميةالحربحتىالسياسيالارتباطهذاواستمر

المرحلةهذهوضعتلقد.التقليديالاستعمارباضمحلاليضعف

عندوالدينيالسياسيالتفكيربينالطويلةالمشتركةللروابطحداالجديدة

ولكن.الحديثالعصرفىالغرييالاستعمارنشوءمعبدأوالذيالغربيين

وسيتضحتماماانقطعتقدبينهماالصلاتانحالأيةعلىيعنىلاهذا

فيالسياسيةوالقوىالعربيةالارساليةبينالعلاقةدراسةمنذلكلنا
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هذافيالتقدمقبلأخيرةنقطةاضافةمنبدولا.العربيالخليجمنطقة

ذاجميعاالمبشرينليشمليكنلمالسياسيالتورطهذاانوهيالبحث

وأشكالهصورهشتىفيالاستعمارعنراضينغيركانوابعضهمان

بينالروابطفيالتأثيرعلىقادرينيكونواولمقلةكانواهولاءولكن

معونةالىيحتاججانبكلكانوقتفىالاستعماريةوالقوىارسال!تهم

معظميحملهكانالذيالمفهومذلكالىيضافالآخر.الجانب

مصراعيهاعلىالعالمأبوابفتحالذيهوالاستعمارأنوهو:المبشرين

والتىمسيحيةحضارةهيالغربيةالحضارةوان:التبشيريالعملأمام

السياسيةالمؤسساتبينالتعاونطريقعنالعالمالىتصلانيجب

الدينية.والمؤسسات

المنطقة:فىالسياسيةوالقوىالامريكيةالعرييةالارسالية

فيهأصبحتوقتفىالمنطقةفىنشاطهاالارساليةبدأتلقد

المحللةالقوىودخلت.وصعبةمعقدةالمختلفةالقوىبينالعلاقات

منالهامةالمنطقةهذهعلىللسيطرةحادصرأعفيالعالميةوالقوى

علىالقضاءالىالصراعهذاأدىلقد(.العربيالخليج)منطقةالعالم

الغربحة،القوىلنفوذالعربيالوطنواخضاعالعثمانيهالامبراطورية

فينجحتولكنهاالحرجةالفترةتلكفيحساساالارساليةعملوكان

الغريية.السيطرةظلفيلنشاطهاجيدامجالاووجدتمنها،الخروج

العثمانيةالسلطاتهماالمنطقةفيالرليستانالقوتانوكاثت

حدابلغأنالىتتزايدبينهماالسياسيالصراعحدةوكانت،والبريطانية

العربي.الخليجمنطقةفيعملهاالارساليةبدأتعندمابالانفجارينذر

الارسالية،نشاطعلىبصماتهتركمدالصراعهذاأنفيشكمنوما

فيالبريطانيةوالسلطةالعراقجنوبفيالتركيةالسلطاتوجودحيث
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نشاطمنالحدفيكبيرأثرالموقفلهذاكانوقد.الخليجمنطقة

القوىهذهوبينالارساليةبينخاصةعلاقةنشوءالىوأدىالارسالية

العربيةالبلادجميععلىتسيطركانتأولاالتركيةفالسلطات.السياسية

فيالتبشيريالعملأنواعجميعفىسلبيأثرلهذاوكان،اسلاميةكسلطة

أولبافتتاحبدأالسلطاتهذهوبينبينهاالصدامانوالواقعالبلاد.

للاستعمارأصبحذلكأثناءوفى،البصرةفيلهاتبشيريةمحطة

لنشاطالحقيقيالمسرحستكونالتيالمنطقةفيكبيرنفوذالبريطاني

خاصموقفالبريطانيللاستعماروكان،التبشيريالعربيةالارسالية

منالنوعهذاكاناذامايعلمأنيهمهكانفقد،النشاطمنالنوعهذامن

فيللاستقرارامريكيينمواطنينمجيءاحتمالالىسيوديالنشاط

الادارةأمامالطريقسيمهدنظرهاوجهةمنكانوالذيالمنطقة

كانذاتهالوقتوفي،هناكالسياسيةأطماعهالتحقيقالامريكية

علىالبريطانيةالسلطاتحملوالذيمساعدتهاالىبحاجةالمسيحيون

غربيين.بروتستانتمسيحيينكونهمالعطفبعيناليهمتنظران

الصراعيحتدمعندماحرجموقففىنفسهاتجدالارساليةوكانت

بانهيارتلاشتماسرعانالمشكلةهذهولكن،السلطتينهاتينبين

الحينذلكومنذ.الاولىالعالميةالحربفيالعثمانيةالامبراطورية

ترتبطالارساليةعلاقاتفأصبحت،البريطانيللنفوذالمنطقةخضعت

تأمينهوالعلاقاتلهذهالرئيسالهدفوكانفقط.البريطانيبالنفوذ

أيضايتطلبالهدفهذاوهساندته.المنطقةفيالتبشيريالعملوجود

الموقفهذااضطرومد:المحليةالحكوماتمعطيبةعلاقاتاقامة

م!متهاعنكثيرايبتعدمسلكلانتهاجالارساليةالمعقدالسياسي

خلقالىيهدفكانالمسلكهذاانوالواقع.تبشيريةكقوةالأساسية

الارساليةعلاقاتمعالجةمنبدولا.التبشيريةلأعمالهاملائممناخ
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التفصيل.منبشيءالمنطقةفيالسياسيةبالقوىالعربية

التركية:السلطاتمعالارساليةعلاقات

السلطاتمعتتعاملالأمربادىءفىالعربيةالارساليةكانت

وكانت.الاولىوقاعدتهامحطتهافيهاأقامتالتيالبصرةفىالعثمانية

بدأتعندماالتركيالنفوذتحتواقعةالعراقمنكجزءالمنطقةهذه

أيةتلاقيأنتتوقعالارساليةتكنولم،هناكنشاطهاالارسالية

ذلكفيتمركانتلأنهاالعثمانيةالسلطاتيديعلىرئيسةصعوبات

بانالرئيسالتركيةالسلطاتاعتراضوتحددالضعفا.منبفترةالوقت

لهمليسمجتركيةدبلومشهادةعلىيمحصلوا*أنيجبالارساليةأطباء

يكونانتخشىكانتالسلطاتهذهانكما؟هناكالعملبمزاولة

العدوكانتوالتىالبريطانيةالسلطاتمعسياسيةعلاقاتللمبشرين

الوقت.ذلكفيللعثمانيينالرئيس

وأالاسلامبمهاجمةللمبشرينيسمجلاالتركيةالسلطاتموقفان

الاماكنفىالاسلامضدمنشوراتايةتوزيعأوبيعأوضدهالخطبالقاء

ياسمالهلاديحكمونكانوالأنهمطبيعياأمراهذاتعتبروكانت.العامة

أهدافاالتبشيريةالاعمالهذهوراءيكونانيخشونوكانواالاساوم،

تكنلمولكنهاللارساليةالمتاعببعضالموقفهذاسببوقد.سياسية

المنطقة.فيالتبشيريالعملتهددبحيثالخطورةمن

بينكانالعهدذلكفىالقلقالارساليةوضعأنفيشكمنوما

سيكونالمنطقةمستقبلانتدرككانتولكنهاواجهتها،التىالمشكلات

هذاعلىسياستهارسمتف!نهاولهذا،البريطانيةالسلطاتأيديفي

أيةمعتعاملهامناكثرالبريطانيةالسلطاتمعتتعاملانأيالأساس

بينالكبيرالتعاطفبسببجداطبيعياكانهذاوموقفها.أخرىجهة
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يستطيعونكانواولأنهم:المبشرينويينالغربدةالاستعماريةالقوى

التيالرسالةالشعورهذاأكدوقدمعها،والتعاونحمايتهاعلىالحصول

منالخامسبتاريخالبريطانيةالخارجيةوزارةمنالارساليةتلقتها

فيها:جاء0191سنة)ابريل(نيسان

مشروعمعتاماتعاطفاتتعاطفالجلالةصاحبحكومةان"

.)8(((مسقطفيالامريكيةالارسالية

الخاضعةالمناطقفيالصعوباتبعضالارساليةنشاطواجهوقد

تتمكنكيبالمرونةيتصفكانالارساليةعملولكن،التركيةللسلطات

الجزيرةوشبهالخليجمنطقةفيبالتأثيرهدفهاالىوتصلالبقاءمن

يأفيالسلطاتهذهمنمتشددةمواقفتتخذلمف!نهاولذلك،العربية

فيالوقوفمنتمكنهاالتىالقوةتمللتكنلملأنهاالظروفمنظرف

نزاعاتفيالدبخولفىترغبتكنلمكماالانحاءتلكفىالسلطاتوجه

الأساسهدفهاعنبهاوتنحرفكليةالتبشيريلنشاطهاحداتضعقد

الديني.الهدفوهو

ولكنها،التبشيريالنشاطتخشىكانتالتركيةالسلطاتانوالحقيقة

يعملونكانواالمبشرينانتعلمكانتلأنهاضدهاجراءاتأيةتتخذلم

وقدباودهم.علمحمايةوتحتاليهاينتمونالتيللبلادرعايابصفتهم

لأنالامريكيةجنسيتهابسببوجودهاعلىالعربيةالارساليهحافظت

معوليسالبريطانيةالسلطةمعكانالحقيقيالتركيةالسلطاتنزاع

يلجأونصعوباتأيةالمبشرينتعترضكانتوعندما،الامريكيةالسلطة

لهموتوفرالعادةفيلهمتقدمكانتوالتيللمعونةطلباقنصليتهمالى

اللازمة.الحماية

نشاطهاامامالبصرةفىالارساليةلاقتهاال!يالصعوباتتقفولم
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البريطاني،للنفوذخاضعةكانتالتىبالبحرينابتداءالخليجمنطقةفي

الاوضاعبسببالحذرغايةفيبنشاطهاتقومكانتالارساليةلكن

الوقت.ذلكفىالمنطقةفيالحساسةالسياسية

البريطانية:بالسلطاتالارساليةعلاقات

ينموالبريطانيالنفوذكانالمنطقةفىعملهاالارساليةبدأتعندما

خصمهوكانبكاملها.المنطقةعلىالسيطرةمنتمكنأنالىتدريجيا

بكلتهتمكانتفقدولهذا،العثمانيةالامبراطوريةهوالشرقفيالرئيس

قدالارساليةنشاطانوحيثعليها.تسيطرالتيالمناطقمنياتىنشاط

وكانواهنالابنشاط!اكثيراالبريطانيوناهتمفقدالبصرةمنبدأ

هذابمثلالعثمانيةالسلطاتتقبلانيمكنهل،الأول:أمرينمنيخشون

المبشرونهؤلاءيكونانيمكنهل:والثانى؟مقابلبدونالنشاط

موقفكانولهذا؟المنطقةفيلهيخططامريكيلنفوذبدايةالامريكان

تحتوضعهممعبالعمللهمالسماحهومنهمالبريطانيةالسلطات

مشابهةطبيةخدماتتقدمانحاولتانهاكما.التامةسيطرتها

هذهتوفرانهيثظرهموجههوكانت.المنطقةلاهال!لخدماتهم

المنطقة.فيلهمبررلاأمراالامريكيالوجودمنسيجعلالخدمات

سلطانطلبعندماعمانفىالتنفيذموضعالسياسةهذهوضعتوقد

الطلبهذاويبدوان891،.سنةفيالطبيهبالخدماتبلادهتزويدعمان

هنديةطبيةبعثةقدمتحيثوبمشورتهمالبريطانيالنفوذبتأثيرجاء

السنةتلكوفياشرافهاتحتالبريطانيةالحكومةووضعتهاالغرضلهذا

فيالصحيالطبمجلسالبريطانيةالحكومةأوقفتايضانفسها

فيمعتمدهاالىالمسؤوليةانتقلت509؟عاموفى.العملعنالبحرين

العامذلكشهد!قد.الجزيرةفيالطاعونوباءانتشاربعدالمنطقةتلك
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فىالبريطانيةالسلطاتانشأتهوالذي،التذكاريفكتوريامستشفىبناء

بافتتاحأيضاالبريطانيةالمعتمديةقامت4091عاموفي.البحرين

الطبيةالانشطةجميعانوالوقع)9(.الكويتفيخارجيةوعيادةصيدلية

الارساليةأعمالعلىرداجأءتالبريطانيةالسلطاتاقامتهاالتي

معالمنطقةفيالامريكيللوجودمبررايوجودعدمتثبتلكىالعريية

الجنودتصرفتحتموضوعةرئيسبشكلكانتالخدماتهذهان

اللازمة.الطبيةالخدماتلهموتقدمالبريطانيينوالمواطنين

فكرتولهذاالعريية،الارساليةلنشاطحداتضعلمالسياسةهذهولكن

رسالةمنهذاويتضح.التاماشرافهاتحتبوضعهاالبريطانيةالسلطات

فيوالمورخةالكويتفيالبريطانيالسياسيالمعتمدشكسبيرالكابتن

فيها:جاءوالتي1!01سنة)أغسطس(آبمنالثالث

أبدايكونلنالاقتراحهذابأنأقرف!ننيالخاصةنظرناوجهة"من

لمبشكلالكويتفيموقفنادعمعلىسيساعدانهبلبمصالحنا،ضارا

حمايةتحتالظروفهذهفيالارساليةتبقىانويجب.مثيللهيسبق

)01(.البرلطانية"الحكومة

مناكثرالارساليةنشاطتعتبركانتالبريطانيةالسلطاتانويبدو

كوكسبيرسيمنالموجهةالرسالةذلكويؤكدتبشيزي.عملمجرد

51بتاريخالبريطانيةالخارجيةوزارةالىالخليجفىالبريطانىالمقيم

فيها:جاءوالتى0191)أغسطس(آب

تهامامستقلةستكون(العربيةالارسالية)فرعالكويتارساليةر)ان

فىالخاصالبريطانيينوضعتقدروالارسالية.-.البصرةارساليةعن

.)1؟(،(الكويت

فرعفيتشككانتالبريطانيةالسلطاتانالرسالةهذهمنويتبين
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جرىوالذيالارسالية،،"تعهدفيايضاذلكتأكدوقد،البصرةفيالارسالية

)نوفمبر(الثانيتشرين18فيالبحرينفيالسنوياجتماعهافيتوقيعه

سابق.فصلفيالوثيقةهذهذكرعلىاتيناأنسبقا.019سنة

الارساليةعلىالبريطانيةالضغوطبسببالتعهدهذااصدارجرىوقد

العراقية.للاراضيالجنوبيةالحدودعلىتقعالتيالكويتفىوخاصة

فيمباركالشيخسياسةعارضتقدالبريطانيةالسلطاتانوالحقيقة

رأيهاتفرضلمولكنهاالكويتفيبالعملللارساليةبالسماحالأمربأدى

وقعتالطرفينبينمعاهدةوجودبسببيريد،لاماعملعلىوترغمهعليه

البريطانية.الحمايةتحتبموجبهاالكويتأصبحتوالتىأAMعامفي

مسقط.فيخبرتهامنالتدخلبعدمدرساالبريطانيةالسلطةتعلمتوقد

موقعبسببالكويتحاكمصداقةنيلعلىحريصةكانتأنهاذلكالىاضف

البريطانيينبينالصراعكانوقتفيالعرييالخليجرأسعلىبلاده

الاولى.العالميةالحربقبلأشدهعلىوالعثمانيين

للسياسةمعادالمبشرينموقفهل:البريطانيينيعنيماأهمكانلقد

الرسميةالتقاريرمنعددفيذلكمنالتاكدجرىوقدلا،أمالبريطانية

المعتمدمنالموجهةالتاليةوالرسالةسريا.معظمهاكانالتيوالرسائل

منطقةفىالبريطانيالمقيمنائبالىالمنطقةفيالبريطانيالسلاسي

فيها:جاءالامر،هذاحولالبريطانيالقلقهذاتوضحالخليج

لاالمبشرينمنقابلتهممنبعضموقفأنمنيقينعلى"إنني

يجدللهريطانيينمعاديةمشاعريحملفردوأيحق!قية،بمودةيتصف

طريقعنتاثيرمنللارساليةلمانظرااليناللاساءةكبيرةفرصة

محاريتهااواكتشافهايصعبالتيالامورومن،المدرسةاوالمستشفى

الحكومةانويبدو.الحريمالىالمهشراتبهاتقومالتيالزيارات
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منفردوأي...العرييةالارساليةبنشاطات...علمعلىالامريكية

الارساليةأفرادجميععلىفانالحرببخصوصمتاعبيسبباعضائها

حكومةمعاتفاقالىالوصولالمناسبومن...المنطقةيتركواان

البريطانيةللحكومةانمنالعربيةالارساليةلتحذيرالمتحدةالولايات

بعملالمبشرونيقومعندماوأنه)الفارسي(،الخليجفىخاصاوضعا

)انظر.)3"((،للسحبيتعرضواانعندهايجبالبرلطانيةللمصالجيسيء

2(.رقمالملحق

علىالتبشيريالعربيةالارساليةنشاطانعكاسالموقفهذاوفي

أول!كمنهذاالفعلردجاءلقد،المنطقةفيالبريطانيينالمسؤولين

وسياسيدينىمزدوجهدفالنشاطلهذايكونأنيخشونالذين

هناككانفقدالتجرية،هذهبمثلمرتقدنفسهابريطان!اانوخصوصا

عسكرياشخصاكانوالذيالمثالسبيلعلىHaن!هيجالجنرال

وراءوكانالعربيةالجزيرةسواحلزارقدواحدآنفيومبشراوسياسيا

.!(r)المنطقةقلكفيالمسيحيالتبشيرفكرة

قائما،الامريكيالتبشيريالنشاطمنالبريطانيينخوفوبقي

بالضبطليعرفوامعهموثيقةصلاتمخابراتهمعناصربعضوعقدت

التالية:الرسالةقراءةمنجيداهذاويتضجبريطانيامنموقفهم

فيالبريطانيالسياسيالمقيم.لإول(BISC)5بسكوف..!:الى)1

)الفارسي(.الخليج

الكويتفيالبريطانيةالسياسيةالمعتمديةمن18رقم505سري

افضلايسفانأناعتقاديفية3291)فبراير(شباط18بتاريخ

الافقسعةفيالجميععلىيتفوقوهو،الاطلاقعلىهناالمبشرين

يتمتعلافانهولذلكأيضاللبريطانيينمؤيدوهوالتفكير.واتساع

.)،؟(،(جماعتهمنالباقينلدىكبيرةبشعبية
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كأنواالأمريكانالمبشرينبعضانالرسالةهذهقراءةمنيتضح

هناكيكونوربماضدهمالآخرالبعضكانحينفيالانجليزيويدون

احديصبحعندمايحدثالذيماولكن.حياديينكانواممنالبعض

فيتورطهيعنيهذاانشكمنما؟للبريطانيينمؤيداالمبشرين

وقدلها.معادياليسانهللسلطةيثبتانجاهدايحاولحينالسياسة

المنطقة،فيويعملوايبقوالكيالسياسةفىالمبشرينتوزطالىذلكأدى

وهوهارشمون،بولالدكتوركتبهالذيالهامالتقريرهذامنواضحوهذا

فيه:قالالعربيةالارساليةقادةأنشطمنواحد

المنطقةفيشيخاقوىفانالسياسيةبالاوضاعيتعلقفيماأما...."

نوعه،منفرلدرجلانه"ابوظبي".شيخحمدانهوالاطلاقعلى

التقديراستحقانهدرجةالىالبريطانيةالحكومةمعمتعاونأكان

نجدلافانناالظاهريةالناحيةمنأما...الحكومةتلكمن...بنظرهم

ناالصعبمنلسىولكنالبرلطانيةالحكومةمعالتعاونسوىشينا

تخوفهناكناحيةفمن.التحفظمنبشيءمشوبالتعاونهذااننرى

اختفاءيعنيتفوقهمانيشعرونلانهمالبريطانىالنفوذازديادمن

.-.الضنيلةالعلياالطبقةعلىكبيربشكليقتصرالشعوروهذا،العبودية

الحكومةممثلبسببكثيراتعانيحال،أيةعلى،البريطانيةالهيبةان

الذيوالاعجابالاحترامأنفيكبيرحدالىالسبباليهويرجعهناك

صحةعنالنظرويغضمعدوما.يكونيكادالولاءيصاحبأنيجب

كلتحقيقعلىقادربانهانطباعتكوينفينججقدفانه،عدمهأوذلك

.)59("يريدما

فيمباشرنحوعلىمتورطةالارساليةأنالىالرسالةهذهوتشير

هذاانحسم.الىبحاجةيزاللاالأمروهذا،للمنطقةالسياسيةالامور

معنى،منالكلمةفيمابكلسياسيتقريرهوشيءكلقبلالتقرير
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والقضاياالانسان!الارساليةنشاطبينالعلاقةهىما:هووالسؤال

الدكتوريقومعندماالارساليةعلىتعودالتيالفالدةهيوما؟السياسية

الشيخعنالبريطانيةللسلطاتتقريربكتابةكطبيبهاريسون

للحكومةميولذوذكيحاكمانهفيهيقول"أبوظبي"حاكمحمدان

...؟!الخالبريطانية

هناكان،الأول:هاريسونالدكتورتقريرلتفسيرعدةاحتمالاتهناك

والفكرالدينيالفكربينالمبشرينمنالجيلذلكعقولفيوثيمااتصالا

يتعارفواانيجببانهميشعرونكانوافقدولذلك،الامبرياليالسياسي

نأيدعونكمبشرينانهممنبالرغموالدينيالسياسيالميدانينكلافي

بلادمنقادمينمتعلمينكأناسانهمالىإضافة،مختلفةأهدافالهم

والتىالثقافيةالحياةعنأنفسهميفصلواأنيستطيعونلافانهممنفتحة

بوضوحيبينهاريسونالدكتورتقريرولكنمنها.جزءاالسياسةتعتبر

السلطا!هذهينصحكعميلالبريطانىالاستعمارجانبالىانحازقدانه

الاوضاععنالتفاصيللهاويقدم،المنطقةشيوخمعالتعاملبكيفية

الدسأوضجكما،والثانيبزيارتها.قامالتيالمناطقفىالسياسية

الدكتورانهوالتقريرهذامثلوراءمنالدافعفانالابنسكدرلوشى

أراد،التبشيريالنشاطفيالبريطانيةالسلطاتلشكوكنظرأها!يسون،

لتسمجالبريطانيةللسياسةمعادغيرالارساليةموقفانلهايثبتأن

،)16(المنطقةهذهفىالتبشيريعملهافيوالاستمراربالبقاءللارسالية

منلأنهالسياسيالارساليةتورطلتبريريكفىلاسكدرالقستفسيرولكن

السلطاتشكوكعلىسيقضىالتصرفهذابأنالاعتقادالخطأ

للسلطاتيؤكدقدالموقفهذامثللأنالارساليةنشاطفىالبريطانية

دوراتلعبانهاواحتمالالسياسيةبالقضاياالارساليةتدخلالبريطانية

الىاضافةواحد،آنفىوالامريكيةالبريطانيةللمصالحبالعملمزدوجا
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بهايجاهرالتيوالانسانيةالدينيةالأهدافمعيتعارضالنشاطهذاان

أهدافهمأحدهوالنشاطهذامثليعتبرونكانوااذاإلاالمبشرون

لقدالاستعمار.خدمةفيالارساليةتوزطيبينالتقريرهذاإن.الانسانية

حيث،هناكسياستهافىالنظراعادةعلىالبريطانيةالسلطاتأقدمت

السياسيالمعتمدذكركماالخليجساحلطولعلىنفوذهامذف!بدأت11

المنطقةفىالبريطانيالمقيمناثبالىالموجهةرسالتهفيالبحرينفى

.)13(1791)مايو(ايارمعالرابعفيوالمؤرخة

خضوعاخاضعةمنطقةفىبالعملالامريكانللمبشرينالسماحإن

معالارساليةتعاونتلقد.مقابلبدونيكنلمالبريطانيللنفوذتاما

فيمستقبلهاتضمنانيمكنلاانهاأدركتلأنهاالبريطانيةالسلطات

الحكومةموافقةعلىالحصولتستطيعولاالتعاونهذابدونالمنطقة

التقريرهذاعلىيقتصرالتعاونهذايكنولم.هناكللعملالبريطانية

ابرامفبعد.المثالسبيلعلىالكويتفيذلكمناكثرحدثفقدفقط

المبشرونحاول9918عامفيالكويتية-البريطانيةالمعاهدة

لحاكممساعدتهمطريقعنالسياسيةالقضايافيالتدخلالأمريكان

منبلادهحدودعلىمتكزرةبهجماتيقومكانالذيعدوهضدالكويت

كالفرلى،اليانورذكرتوقدسعود.ابنيحكمهاالتيالعربيةالجزيرةشبه

بأن،العربيةالارساليةفيوعضوة،الكويتفيطبيبةأولوهي

المعتمدشكسبيرالكابتنمعمتواليةاجتماعاتيعقدونكانواالمبشرين

)18(.الامريكيةالسياسةلهليشرحواالكويتفيالبريطانيالسياسي

فيالطبيةالهيئةأعضاءأهمأحدوهومايلري،الدكتورأنوأضافت

جيشلاستطلاع02!1عامفيالبريطانيالطياراصطحبقد،الكويت

يلقىمايلريالدكتوروكان.الكويتلغزويتخرككانالذيسعودابن

المهاجمينمنتطلبوالتيالجي!تقهذاعلىالطائرةمنالمنشورات
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ذكرتكما)9؟(.ستهاجمهمالطائرةف!نمالاالكويتأراضيمنالانسحاب

البريطانيةللقيادةسياسياجتماعلحضوردعاقدمايلريالدكتوربأن

الاقليميةالمياهقيراسيةكانتبريطانيةحربيةسفينةظهرعلى

)02(.النوعهذامنعدةاجتماعاتمأيلريالدكتورحضروقدللكويت

البصرةفيالأولىالعالميةالحربأثناءوقعالذيالتاليالهاموالحدث

أشارتفقدالبريطانيةوالسلطاتالمبشرينبينتعاونوجوديوكدوالذي

بقولها:ذلكالىايسفاندوروثي

فيالكبارالخمسةالعربالشيوخاجتمععدةبأيامذلكوبعد..".

كتبواوقدإيس(فان)جونزوجيمعالمطالعةغرفةفيالمنطقة

فائدةذاسيكونوالذيالحلفاءبتأييدتصريحاومشورتهبمساعدته

.)؟3("البريطانيةللقؤاتكبرى

اقتناعسياسيةكلهاكانتوالتىالانشطةهذهعلىالباعثكانلقد

البلادفىالتبشيريللعملمفتاحهيالاستعماريةالقوىبانالارسالية

بقوله:الفكرةهذههاريسونبولأكدوقد.المسيحيةغير

سمعةهومااقليمفيالاستعماريةللادأرةسياسيرصيدأكبر"ان

قلوبفيتأثيرمنلهبما،الانجيلف!نوهكذا.المقيمالارساليةطبيب

المبشرإنالغريى.الاستعمارشرورجميعوزريتحملانيجبالمسلمين

حمايةفيهوللانجيلالوحيدالأملأنالأحيانمنكثيرفييؤمن

الغرييةالحكوماتحمايةعلىالمبشرونيحصللموما.الغربيةالحراب

اعلانمنيتمكنواولن،مهددةستكونحياتهمفانالحرييةبقوتها

.)33(،،المسيحيةالرسالة

فيالبريطانيةالسلطاتدعمعلىحصلتقدالارساليةانوالحقيقة

هـحطاتجميعفيمنازلهمفييرحئونالمبشرونوكان،المنطقة
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المنطقةفييعملونكانواالذينالبريطانيينمنبالعديدالارسالية

أثناءوخصوصا،(n)3مستشفياتهمفيالبريطاني!نالجنودمنوالعديد

الارساليةبينالتعاونعلىالأخرىالأمثلةومن.العالميتينالحريين

البريطانيينمساعدةعنزويمرصموئيلذكرهماالبريطانيةوالسلطات

ذكر:حيث،العربيةالجزيرةداخلالىيسافرانقزرعندماله

سفرجوازبمنحيالبريطانيالمقيم(Mockler)موكلرالكولونيلتلطف"لقد

.")24(الضرورةحالةفيالبوليسمنمرافقاستخدامفيالحقوليخاص

كانانهالابالحذر،مصحوبايزاللاكانالبريطانيينقلقانومع

حدثكما،التافهةالامورفيحتىالارساليةأعمالمنعملكليلازم

فانالأولىللمرةالسينيةالأشعةأجهزةالارساليةاستقدمتعندما

الهقيماليبرسالةبعثالبحرينفيالبريطانيالسياسيالمعتمد

شراءفيتفكرالعرييةالارساليةبانيعلمهالخليجمنطقةفيالسياسي

3(.)البحرينمستشفىفيلاستخدامهاالسينيةللاشعةوحدة

الارساليةنشاطبشأنقلقةكانتالبريطانيةالسلطاتانشكمنوما

قدالارساليةنشاطانباعتبارالأهاليتحركانتريدهالاكانتلأنها

وسائلها.أحدكانالتعليمانخاصةبواقعهمالناستوعيةالىيؤدي

حملواالعريىالخليجمنطقةالىجاءواعندماالمبشرينانوالحقيقة

قلقجاءهناومن،الدينيبتفكيرهمومزجوهاالقوميةمشاعرهممعهم

المفيدومنلا.اموجودهمفيأثرالتفكيرلهذاكاناذافيماالبريطانيين

السلطاتبينالعلاقةنحوالمتأخرينالمبشرينموقفنعرفأن

الابن:سكدرلويسالقسذكرلقدوالارسالية.البريطانية

المبشرينالىالنظرالىتميلالاستعماريةالسلطاتهذه"ان

تتواجدمنطقةأيفيالبريطانيةالمصالجعلىدخيلكخطرالامريكان
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ماكلنحوالشكمنالنزعةهذهيحملونالبريطانيونكانلقدفيها.

)36(.،،العربيةبالارساليةيتصل

الارسالية،روادموقفعنيختلفسكدرالقسموقفانالواضحومن

العلاقةيعتبرولكنهمعهالعلاقةانواعمننوعوكلالاستعمارضدفهو

رياطاهناكإنبقولهذلكيفسروهوطبيعياأمراكانتالطرفينبين

هامعاملنظرهفيالعاملوهذاوالامريكان،البريطانيينبينثقافيا

ناكماوغرييين،كمسيحيينبينهمالاخوةوشعورالمشتركةاللغةفهناك

سكدرالقساليهيوحيماان)23(0المنطقةفيقليلةكانتالفريقينأعداد

هوانالحينذلكفيالسياسيةالشؤونفيالارساليةلتورطتفسيرهفي

الواقعفيوهوعليها.فرضولكنهسياسيغرضلهايكنلمالارسالية

فيعليهكانعماتغيرقدكانوالذيالمعاصرالتبشيريالتفكيرعنيعبر

العشرين.القرن!يدايةعشرالتاسعالقرن

سمح!قدالبريطانيةوالسلطاتالارساليةبينالعلاقةفانوهكذا

هذهلعبتوقد.السنينهذهكلطوالنشاطهاومتابعةبالبقاءللارسالية

الناسجعلالسياسيتورطهملأنالمبشرينفشلفيدوراأيضاالعلاقة

أخرىجهةومن.الاستعماريةللسلطاتعملاءانهمعلىاليهمينظرون

بتزهـلدهاالمنطقةفيالبريطانيةالسلطاتساعدتقدالعلاقةهذهفان

حكامهم.وعنوالاجتماعيةالسياسيةالسكانحياةعنمفيدةبمعلومات

وخاصةالارساليةمنشآتتستخدمكانتالبريطانيةالسلطاتانكما

والثانية.الاولىالعالميتينالحربينأثناء

الاهريكية:با!حكومهالارساليةعلاقات

ممثلتينأكبرنفسيهماتعتبرانوانجلتراالمتحدةالولاياتكانت

الموتمرفىالموضوعهذابحثولقد،العالمفيالبروتستانتيةللمسيحية
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هناكأنالمجتمعونوأقر111°.عامأدنبرهفيالمنعقدالتبشيري

العهلحريةمنتحدسياسهتبئيالىالحكوماتتدفعقويةتأثيرا!

السياسةهذهوضعتوقدلسيطرتها.الخاضعةالمناطقفيالتبشيري

الحكوماتهذهبعضوجدتوقدالحذرمنبشيءولكنالتطبيقموضع

أمامالمجالفسحعدمالضروريمنأنالأولىالعالميةالحرباثناء

وبخاصة،الحكوماتولكن)38(.المعاديةالجنسياتمنالمبشرين

بتورطتشعرلمماالسياسةهذهتطبقتكنلم،البريطانيةالحكومة

لهأ.المعاديةالسياسةفىالمبشرين

الامريكية،بالحكومةوعلاقاتهاالعربيةبالارساليةيتعلقفيمااما

معطيبةعلاقأتاقامةالارساليةاستطاعتكيفنرىانالممتعمنفان

لوريمر:ذكرلقدواحد..وقتفيوالبريطانيةالامريكيةالسلطات

0091سنةحتىحالهعلىبقيالخليجفيالامريكيالنشاط"ان

وفي.البصرةفيامريكيقنصلتعيينجرىالسنةتلكوفي

بعضالبحرينفيالعربيةالارساليةنشاطاتسببتالمراتاحدى

سلامةعنمسؤولةكانتالتيالبريطانيةللسلطاتالمتاعب

)93(.المبشرين

أولا::الموضوعبهذاتتصلرئيسةنقاطثلاثوهناك

يرتبطأنيمكنالتبشيريالنشاطبأناقتنعواقدالبريطانيينأن

القنصليالممثلأنLorrimerلوريمرذكرعندماالسياسيبالموضع

فىأعمالهاالارساليةفيهبدأتالذينفسهالوقتفيعينقدالامريكي

.هناكالبريطانيةللسلطاتالمتاعببعضسببتالتيالبحرين

اذاوماذكرهاالتيالمتاعبطبيعةعنشيحالوريمريذكرلمثانيا:

سياسية.غيرأوسياسيةكانت
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ساعدتهموالتيللمبشرينالبريطانيينحمايةلوريمرأكدلقدثالثا:

تحميهمالاستعماريةالقوىبأنشعروالأنهمهناكالعملعلىشكبدون

حمايةهىالحقيقيةالحمالةبأنيشعرونكانواالمبشرينولكن

العالميةالحربامريكابدخولالمبشرونرحبوقدلهم.حكومتهم

ودينياسياسياساكسوني-الأنجلوالعالمسيوحدهذالأنالأولى

.)03(نشاطهمفىالاستمرارعلىوشماعدهم

جميعحمايةسياسةتبثيعلىالمتحدةالولاياتالامرهذاحملوقد

فيكانلقدتجارا.أومبشرينسواءالبلادخارجفىالامريكانالرعايا

حكومةأنيتبينهناومن.الدينيةللمؤسساتكبيرتشجيعالسياسةهذه

وفيالمسيحيبالايمانالتمسكفيحزماأكثركانتالمتحدةالولايات

غيرهاوفيالأوسطالشرقفىالمسيحيةالتبشيريةالمحاولاتتشجيع

:قالعندماهذاعلىنوفرديجونأكدوقد.)31(الدولمن

الطوائفمنالمبشرونالأوسطالشرقفىالعاملينالامريكان))ومن

المنطقة.منعديدةأجزاءفيتغلغلواوالذينالمختلفةالبروتستانتية

وكانواوطنهممنالأدبيوالدعمالماليةالمعوناتيطلبونكانوالقد

ماكثيراكانواكماخلالها،منالأوسطالشرقالامريكانيرىالتيالمرآه

.)33("عليهويحصلوندولهممنالدبلوماسيالدعميطلبون

ناللشكمجالأدنىوبدونتماماالواضحمنفانلهذاواستنادا

التطورضوءعلىغريباهذايبدوولاسياسيا،متورطينكانواالمبشرين

ولكن.العشرينالقرنبدايةاوعشرالتاسعالقرننهايةفىالاستعماري

الوقتفيالعربيةالارساليةقادةأحدمنلهذاتبريرانسمععندما

لاعشرالتاسعالقرنفىالسائدةا!قليةبأنيوحيهذافانالحاضر

نايكركالسيدةردمنبوضوحيظهروالذياليوممبشريبينحيةتزال
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السياسي:العربيةالارساليةتورطبخصوص

شيئاتفعلأوبلادناتقولعندماالسياسةفينتورطأحيانا"اننا

نكونأنحاولنالقد...بينهمونعملنعيشالذينالعربلمصلحة

باخلاصاللهخدمةالىاضافةلبالأدناوسفراءصالحينمواطنين

.)33((1للانسانيةبخدمتنا

الارساليةبينسياسيةروابطبوجودنايكركالسيدةاعترفتلقد

حكومتهمتفعلعندماالسياسةفىيتورطونوانهمالامريكيةوالحكومة

فىالكلماتوهذه.يدعونكمأالعربمصلحةمعيتعارضلاشيئا

يؤيدونانهمتعنيكانتاذاماالواضحمنوليس،عامةصفةذاتالواقع

الىأيضاتحتاجالعوب،،مصلحة))فيعبارةانكمالا،أمدولتهممواقف

توضيح.

نأيعتقدونجعلهمقدوخلفيتهمالمبشرينتفكيرانالمحتملومن

بمصالحضارةهيكانتوقتفيوصحيحةجيدةكانتدولتهمسياسة

وسفراء...صالحينمواطنيننكونأنحاولنا))انناعبارةأنكما.العرب

أيضا!واضحةغيرلبلادنا،(.

يعنيهذافانكذلكالأمركانوان؟سياسيةأبعادأيةالأمرلهذاهل

ارتباطاالخارجيةالمتحدةالولاياتبسياسةموتبطينكانواالمبشرينأن

جيدمستوىعلىيحافظواأنيجبالمبشرينأنبهذاتعنيأنهاأمجديا

الامريكىالشعبأنالخارجيللعالميثبتواكيالانسانيةالخدماتمن

جدابعيدحالأيةعلىالموقفوهذا؟المتخلفةالشعوببمساعدةيقوم

لخدمةيهدفدينىجوهرهفيهووالذيالحقيقيالمبشرينهدفعن

المسيحى.الايمان

مواطنينبصفتهمالمنطقةفىيعملونكانواالمبشرينانوالواقع

وعملهموجودهملتحميمظلةجنسيتهماستخدمواوقدأمريكيين
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السيدعلىالاتراكالبوليسرجالأحدقبضأنمرةوحدث.التبشيري

مركزالىأخذوعثدماالبصرةفيالارساليةروادأحدكانتينجيمس

قال:الشرطة

أمريكيمواطنأننيوبما،الطريقفيعليالرجلهذاقبض"لقد

للعلاقاتيسىءخطيرأمروهوحرجآليسببلقدذلك،فىحقلهفليس

")"3(.وحكومتيحكومتكمبين

حمايةمنمتأكدايكنلملويقولأنيستطيعكانتينالسيديكنولم

مسقطالىالأمرأولفيزويمرالسيدأتىعندماذلكمنوأكثر.حكومته

كماذلك،علىالبريطانيالوجودساعدهللارساليةمحطةفيهاليفتتح

الآتي:منيتضح

زويمرالسيدموقففانالبقعةتلكفيبريطانيقنصلوجود"وبسبب

.3(،،)صعوبةأقلكان

كانتالتيالفعالةالمساعدةالارساليةروادكبارمناثنانأكدوقد

قالا:واللذان.كانتينجو.زويمرسوهما:تقدمهاالغربيةالدول

بينالوديةالعلاقاتالخصوصهذافيكثيرايساعدناا)وكان

.(()6"(والبريطانيةالامرلكيةالقنصلياتوبينالعملميدانفيالارسالية

التيالحمايةبسببالأمانمنجوفييعملونكانواالمبشرينفانوهكذا،

البريطانيةالسيطرةتحتالواقعةالمناطقفىحتىلهمحكوماتهمتكفلها

الخارجية،السياسةفيوامريكابريطانيةبينالمعقودةالترتيباتبسبب

يشوبكانولكنذكرنا،أنسبقكما،التبشيريبالعمليتعلقفيماوبخاصة

عندماخاصةالبريطانيةالسلطاتجانبمنالحذرهنشيءالسياسةهذه

علىتامةسيطرةتسيطرالتيالوحيدةالقوةيشكلونالبريطانيونكان

ومسقط.البحولنوأهمهاهناكالاستراتيجيةالمواقع
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فىحدثلمامشابهةكانتومطرحمسقطفيالأولىالتطوراتأنوالواقع

العملفيتشكالبريطانيةالسلطاتكانتفقد.والكويتوالبصرةالبحرين

فيورفضنشاطهمعلىبشدةمسقطحاكماحتبموقد،مطرحفيالتبشيري

بعدالرفضهذاوجأء.مطرحف!العملبمتابعةلهميسمحأنالامرءلأدى

قامواقدالمبشرينبانالامريكيةالقنصليةيبلغمسقطسلطانأرسلأن

علىالحصولبدونمطرحفيمستشفىوافتتاحمنزللاستئجاربالتدابير

مشروعهمعلىيوافقلنبانه909؟عاممطلعفيأعلمهموقدمنه.اذن

.مسقط)37(علىنشاطهمفييقتصرواأنورجاهمالمقترح

الآتية:هيالقرارهذالاتخاذدعتهالتيوالأسباب

يأأنيرىكانوقدمنهاذنعلىللحصولتسعلمالارساليةان-1

موافقته.علىيحصلأنيجبارضهفيأجنبينشاط

فيالتأثيرمنالطبيةبخدماتهاالارساليةتتمكنأنيخشىكانانه-2

هدفهمأنهلهيبدوكانوالديدينهمعنتحويلهموتحاول،شعبه

النهاني.

مطرحفيالطبيةالخدماتبتقديملهمبسماحهيعتقدكان-إنه3

المناطقفييالتوغلطلههميرفضانعليهالصعبمنسيكون

منالمناطقهذهفيتوغلهملأن،نفسهللغرضالبلادمنالداخلية

المتاعب.لهيخلقأنشانه

لجوءحالةفيالسياسيللضغطالتعرضمنأيضاخشيوقد-3

علىلارغامهالامريكيةالمتحدةالولاياتلحكومةالارسالية

السلطاتمعوعلاقاتهموفقهفييؤثرأنشأنهمنوالذيالموافقة

البريطانعة)38(.

فيالتبشيريالنشاطمنالرسميالمتحدةالولاياتموقفوكان
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الأمريكيالقنصلنائببينالمتبادلةالتاليةالرسائلمنواضحامسقط

:وعمانمسقطسلطانوفيصلمسقطفيبالوكالة

مسقط.فيبالوكالةالامريكيالقنصلنأئب"من

مسقطسلطان:الى

091!امارس23التاهـلخ

سيدجمإ،

المبشرينفان،المبشرينبحمايةالخاصةالدوليةللقوانينطبما..

المحمديةالبلادالىالمتحدةالولاياتفيالدينيةالطوائفمنالموفدين

التيالحمايةأنواعجميععلىالحصولفيالحقلهمالوثنيينبلاد)او(

فيللاقامةالمواطنينالىبتقديمهاالحكومةهذهالدوليالقانونيخول

.،،)93(المشروعةأعمالهملمزاولةأجنبيةبلاد

ودعمهاالمتحدةالولاياتحكومةحمايةالرسالةهذهمنلنايتضح

تأمينقدرتهعلىاجابتهف!بقوةالسلطانأصزوقد،للمبشرينالمباشر

وكانجهة.أيةمنتدخلأيبدونبلادهفيالأمريكانللرعاياالحماية

كالآتي:رده

..مسقطسلطانمن

بالوكالةالامريكىالقنصلنائب:الى

مسقط،9099ابريلمنالثانيالتاريخ

بالتجارةللآخرينالسماحبخصوصبيننامتبادلاتفاهمأهناكان

الأوقاتجميعفيعنايةبكلرعاياكمأحميواننيهنا.والعيش

افتتاحيريدالذىالطبيبعدافيمابالراحةيشعرهممابكلوازودهم

قمتانسبقوقدبه.لهالسماحاستطيعلاماوهذاهنامستشفى

فيهناالمجانيالعلاجبتقديمطبيبيقومكياللازمةبالترتيبات
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.")04(هناكذلكمنأكثرالىبحاجةانناأظنولامطرح

يتضجوالذياللهجةشديدامريكياحتجاجالىادىالسلطانرذولكن

التالي:الأمريكيالقنصلرذمن

..بالوكالةالأمريكيالقنصللائب"من

مسقطسلطان:الى

مسقط9091سنةابريلمنالثالثبتاريخ

الأطباءضدالمهينالتمييزهذاعلىبشدةأحتجإننيأقولأنيشرفني

.سمؤكم،،)؟"(اراضيفيوحقوقهمالأمريكيين

اللهجةشديدرفضاالسلطانكتبالأمريكيالموقفهذاعلىوردآ

الثالثفىوالمؤرخةبألوكالةالامريكيالقنصللنائبرسالتهفيأيضا

9091.ابريلمن

بلغ،مطرحفيمستشفىبافتتاحللمبشرينالسماحأرفضانني"

.أربد،1)43(لامافعلعلىارغاميتستطيعلاانهاالأمريكيةالحكومة

تاييدهافيحازماموقفاوقفتقدالأمريكيةالحكومةأنوالواقع

منبوضوحيظهركما،نحوهممسقطسلطانموقفومعارضةللمبشرين

التألية:الزسالة

..مسقطفيالأمريكيالقنصل"من

مسقطسلطان:الى

9091نوفمبر؟5بتاريخ

ممارسةفيالأمريكيينالرعاياحقأنتؤكدالأمريكيةالحكومةان

جلالتكمحكومةكينالمعاهدةضمنتهقدجلالتكمأراضيعلىالطب

Sسنةفىالمتحدةالولاياتوحكومة AVT......الرعايايحظىأنيجب

الحمايةفيالحقوللمبشرين......عمانفيبالحمايةالأمريكيون
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)43(.الأصريكية،،المتحدةالولاياترعايامنكغيرهمنفسها

الطبممارسةفيالأمريكيينالأطباءبحقيتعلقلاالأمرأنوالواقع

ييندينىبنشاطالأشخاصهؤلاءقيامباحتماليتعلقولكنهعمانفي

لقيامرفضهيتضمنبأنهالسلطانموقفتفسيرويمكن،عمانعرب

قضايافىالتدخلالمبشرونيحاولأنمنوقلقهدينىبعملالمبشرين

الحكومةتعتبرهأنفييرغبيكنولمحكوهتهم.لصالحادارية

النفوذأثرننسىلاانيجبكما،المبشرينحمايةعنمسؤولاالأمريكية

.السلطانموقفعلىالبريطاني

بعدأرضهفيبالععلللمبشرينللسماحاضطرقدالسلطانأنوالواقع

هناكالمستشفىبناءمنالمبشرونانتهىلقدالشديد،للضغطتعرضأن

ملحوظة.متاعبايةمواجهةبدونالعملفىواستمروا؟99.عامفى

الارساليهقادةأحدوهو-ايسفانجونالسيدفانهذاالىماضافة

البصرةفيسياسيبدورقامقد-عهدهابدايةفيالبارزينالعربية

ذكرتكما،الأولىالعالميةالحربأثناءفيهاأمريكياقنصلاعئنعندما

ايس:فاند!روثي

"IJمنصباايسفانجونيتولىحياتهفيالأولىوللمرةلآن

حكوميا.

Henry)مورجانثاوهنريالسفيرمنهطلبفقد Morganthau)في

فىالأمريكيالقنصلمنصبيتولىأن(الأمريكى)السفيرالقسطنطينية

)45(*.(،البصرة

سياسية:دلالاتلهالمنصبهذافيالسفانجونالممشرتعد!ين)ن+

نفوذها.تثبيتفيالكثيرالمبشرينمنتأملالأمريكيةالحكومةأن!عنىذلك-أ

تبرلراتهم.كانتمهماد!لتهملصالحسياسيبدوريقومونالمبشرينات-ب

السياسى.تورطهميعنيالحربظررففيوخاصةالمناصبهذهلمثلقبولهمان-ب
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الطويلالارساليةتاريخطولعلى-الحقائقهذهجميعفان،ولذلك

الأمريكيةالحكومةوبينبينهاالمتينةالعلاقاتترينا-المنطقةفى

هناكيكونأندونوالعملبالبقاءللارساليةسمحتوالتيوالبريطانية

أيضاالضروريومنللخطر،وعملهامستقبلهايتعرضبأناحتمالأي

الوقتذلكفىخاصةالأمريكيينأنوهىالتاليةالحقيقةالىالاشارة

الحكومةتاييدلولاالدعمهذاكلللارساليةليقدموايكونوالمبالذات

المنطقةكانتحيثهناكقويايكنلمالامريكيالنفوذلأنالبريطانية

البريطانية.للسيطرةتخضع

الامريكية:بالحكومةالارساليةعلاقات

بشكلتقومأنيجبالمحليةالحكوماتوبينالارساليةبينالعلاقةان

:قالحيثهوتونس.و،عنهاعبرالتيالمبادىءعلىعام

القضايافىالتدخللعدمداثمةعنايةالمبشرونيوجهأنيجب)1

.)45(،،الشرعيةالسلطاتمضايقةيحاولواأوالسياسية

لأن،هوتونذكرهلمامغايرةالواقعفىكانتالفعليةالتجريةولكن

التدخلعلىحملهاقدالمنطقةفي((والعملالبقاء"فيالارساليةرغبة

فيالسياسيةبالقوىعلاقاتلهاكانتولذلك،السياسيةالقضايافى

الحكوماتبهذهعلاقاتهاوكانت،المحليةالحكومأتبينهاومنالمنطقة

التالية:الاعتباراتعلىتقوموكانتبالغاحرصاتتطلب

يشغلماهوالعملقيوالاستمرارالمنطقةفيالبقاءكانلقد:أولا

الحكوماتمعخاصةعلاقاتيتطلبهذاوكانالمبشرينبال

المحلية.

الحكاممعصداقاتباقامةالعلاقاتهذهتبدأأنيجبكان:ثانيا

كانتالتيالمتاعبتواجههمعندمالتساعدهموعاللاتهم
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ثالثا:

رابعا:

اضافة،أخرىجهةأيمنأوالمحليينالدينزعماءمنمتوقعة

المناطقوفىالمنطقهفييالعملالاذنعلىالحصولالى

اليها.للوصوليخططونكانواالتيالأخرى

الوثيقهالعلاقاتطريقعنالمناطقهذهدخلتقدالارساليةان

والتيلهمالطبيةخدماتهمخلالمنهناكالحاكمةالأسرمع

ذلكفيوخاصةعنه،الاستغناءيمكنلاأمراتدريجياأصبحت

المنطقة.فىمتوفرةالخدمأتهذهمثلتكنلمعن!دماالوقت

والموافقةالحمايةعلىالحصولالميشروناستطاعلهذاونتيجة

سلوكدراسةمنويظهر.الخدمةهذهمقابلبمهمتهمالقيامعلى

قامواقدانهمالعربيالخليجمنطقةفيالعربيةالارسأليةمبشرى

هذهلأنعمليات!ميبدأواأنقبلبعنايةالمجتمعهذابدراسة

هذهوكانت،القبليةالمجتمعاتفيجدامفيدةالشخصيةالعلاقات

عملهم.فيالمبشثروناستخدمهاالتىالوسائلمنحقأالاتصالات

يقدمونهاالمبشرونكانالتىالطبيةالخدماتالىوإضافة

بعضحلفىيساعدونهمكانواأيضافانهمالحاكمةللأسر

أنهمعلىالمبشرينالىينظرونكانوالقد.السياسيةمشكلاتهم

مساعدتهمويقبلونمنهمالاستفادةيمكنمتعلمونأناس

محرومةالمنطقةكانتوقتفىوخاصةيحتاجونها،عندما

السيداكدوقد.الحديثةالعلومفيالموهلينالاشخاصمن

الحرببعدالكويتفىالارساليةأعضاءأحدكالفرليادوين

فيالحكومةبسياسةالارساليةالتزامالأولىالعالمية

مبررلاأمراالموقفهذاوكان.)16(العربيةالقبائلمعخلافاتها

نزاعكانلقدالارسالية.أهدافعنالبعدغايةويعيداله
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خامسا

سادسا

غيرمنانكما.النزاعاتهذهبمثلمطلقاعلاقةأيةلها

القبليةالنزاعاتهذهفيالارساليةتتدخلانالمفروض

نايريدونالمبشرونكانواذاآخر،ضدطرفاوتساعدالمحلية

هذامثللسلوكحاجةهناكفليسللحكومةتاييدهميثبتوا

لأهدافجاءواقدأنهميذعونالمبشرينانوباعتبارال!بيل.

هذهمثلفيالتدخلمهمتهممنفليسفقط،وانسانيةدينية

وسعهمفيماكليفعلواأنعليهمكانحيثالمحفيةالنزاعات

لفضالحلولايجادعلىويساعدواالخلافاتهذهعنللابتعاد

منبدهناكيكنلمانالمتنازعةالأطرافبينالخلافات

الجارية.الاحداثفيالتور!ط

غايةفييكونواأنيجبالمبشرينأنالاعتباراتهذهويين

للحاكمالمتاعبيسببوالاكيالناسمواقفتفهمعلىالحرص

كانوامنوهناكالبلاد.أهلمنالتقليديينالدينزعماءمع

واجبمنوانخطيراعملاكانالتبشيريالعملأنيعتقدون

هذامثللديهميكنلمالحكامأنحينفيمحاريته،الحكومات

بقبولالناساقناعالصعبمنبأنهلاعتقادهمالشعور

التيالطبيةالخدماتالىبحاجةمناطقهموان،المسيحية

المبشرون.يقدمها

الرئيسةالارساليةجهودفانالمربكةالأحداثهذهعنللابتعاد

ب!نالعلاقاتطبيعةأنوالواقع.الصحيةالخدماتعلىتركزت

البلادكانتالذيالوقتفيالمحليةوالحكوماتالارسالية

يتجزألاجزءاكانتتاماخضوعاالبريطانيةللسيطرةتخضع

البريطانية-السلطاتمععلاقاتهامن

تدريجياالمحليةالحكوماتبهذهالارساليةعلاقاتتغيرتلقد
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وأصبحتالنفطباكتشافالمنطقةعلىطراتالتيالتغيراتبعد

مستقلة.دولالىالاماراتهذهوتحولتتعقيدااكثرالحياة

علىيتركزأصبحالرئيسالارساليةعملفانهذاالىاضافة

مزاولةوعلىعملعنبحثاالمنطقةالىقدمواالذينالمسيحيين

قدهناكالتبشيريالعملانأيضاالملاحظةتجدركما.الطب

بينالعلاقاتأضحتأنشأنهمنوالذيتدريجيايموتبدأ

كانبمابالمقارنةشأنذاتغيرالمحليةوالحكوماتالارسالية

العالميةالحربنهايةالىنشاطهمبدايةمنذالحالعليه

هذهفيالاستمرارالصعبمنبأنهالمبشرونوشعر.الثانية

بسببفقطليس(لشخصيةالاتصالاتعلىالمبنيةالعلاقات

الجديدةالظروففيالعلاقاتهذهبمثلالاحتفاظصعوبة

حاجتهأبعدمشعرتالحكوما!هذهلأنايضاولكن،المعقدة

؟التعليميةالطبيةخدماتهاتملكأصبحتلأنهالخدماتها

تملكهاالتيالخدماتمنبكثيرأفضلهيوالتيالخاصة

فيالأملفقدتقدالارساليةأنذلكالىأضفالارسالية.

.الناسعلىالدينيالتأثير

القضايافيتوزطتقدالارساليةانالقوليمكنناوباختصار

والفكرهآخر.حيناومختارةحينامرغمةللمنطقةالسياسية

هيتوزطهالتبريراليهاالارساليةتلجأكانتالتيالأساسية

نأسبقكما،الحقيقيالسببولكنالبقاء،علىالمحافظة

دينيأعلىمثللهمغربيينكانواالمبشرينهؤلاءانهوذكرنا،

من%جزالواقعفيكانالأعلىالمثلوهذا،مشتركوسياسي

نهوضاثناءواستمرتالصليبيةالحروبمنذتطؤرتثقافة

المرنمنالأولوالنصفعشرالتاسعالقرنفيالاستعمار
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كانوالاستعمارالتبشيريالعملبينالارتباطوهذا.العشرين

سيكونالواسعالمسيحيغيرالعالمبأنالاعتقادعلىيقوم

التعاونمننوعهناككانلقد.التبشيريالعملأماممفتوحا

القرنفيالسائدةالغربيةالعقليةبسببالفريقينبينوالارتباط

فييتورطنفسهالتبشيريالعملهذاوجدوقدعشر،التاسع

المحلية.والحكوماتالاستعماريةالقوىمعمعقدةعلاقات

بعدها،الثانيةالعالميةالحربنهايةحتىالتورطهذاواستمر

التقلليديالاستعمارانهارفقدالعالمفيالأوضاعتغيرت

نفسها،تنميةفيوبدأتالاستقلالعلىكثيرةدولوحصلت

اصبحصعبموقففينفسهالتبشيريالعملوجدوعندها

نأمعمختلفةزاويةمنالأخرىالأديانالىللنظربحاجة

تورطهوكانتدريجيايتلاشىكانهناكالتبشيريالعمل

النتيجة.هذهالىأدتالتيالرئ!سةالأسثابأحدالسياسى

قدوالمسلمينالمسيحيينبينالعلاماتفىالحديثوالتطور

دوافعهاالمحاولةولهذهالطرفينبينالحوارعلىيتركزأخذ

فيسنعالجهاالتيالنقاطبينالنقطةهذهوستكونومبرراتها،

الأخير.الفصل
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السابعالفصهل

المستقبلوتوقعاتالعربيةالارسالية

مقدمة:

الثانىالنصفمنذ.البحثهذانتالججميعتلخيصالآنباستطاعتنا

وقد،مستمرةوالمسلمينالمسيحيينبينوالاتصالاتالسابعالقرنمن

يكتسحالإسلامكانفاحيانأ،الجماعتينبينالاتصالهذامدىاتسع

ف!نهذايومناوحتى،المسيحيةتتقدمأخرىوأحياناالصراعميدان

منشاسعةمساحاتفوقيلتقونالقويتينالديانتينهاتينممثلي

طابعالقرونهذهطوالالديانتينبينالعلاقاتاكتسبتوقد،الأرض

تحاولالمسيحيةوالكنيسةاليومالىالعصورأقدمومنذ.والشكالعداوة

المحاولاتهذه،المسيحيةالىوتحويلهمالمسلمينإلىالوصول

مناطقفيوتفشلالمناطثتبعضفيالنجاحبعضتلقىالتبشيرية

.اخرى

ثلاثةبمعالجةالدراسةهذهمنالأخيرالفصلهذافىوسنقوم

مهمة:موضوعات

سواءالآنحتىعطاءمنقدمتهوماالعزبيةالارساليةمنجزات:الاول

إيجابا.أوسلباذلككان

التبشير.فىالحديثةالتطوراتالثان!:

وشبهالخليجوفىعام،بشكلالتبشيريالعملمستقبلسيتناول:الثالث

وجهةمنالموضوعهذاوسنعالجخاص.بشكلالعربيةالجزيرة

فيسابقاعملواالذينالمبشريننظرووجهةالبلادأهالينظر

العربي.الخليجمنطقة
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العريية:الارساليةمنجزاتأولأ:

تجربتهاوتقويمالإرساليةتأريخعلىالسابقةالفصولفيركزنالقد

هوالنهالىوهدفهاصسيحيةمنظمةالارساليةهذهكانتحيثالتبشيرية

العربية.الجزيرةشبهتنصير

هذاإلىللوصولمحاولاتهمفيمتنوعةوساللالمبشروناستخدملقد

تفصيلبأكبرالجوانبهذهالسابقةالفصولفيتناولناوقد،الهدف

عننجمتالتيوالنتائجالآثارهوالفصلهذابهيعنىوالذي،ممكن

لاالارساليةتجربةإن:نقولأنالضروريومن.التبشيريةالمحاولات

فيوالتأثيرالانجيللنشروتطلعاتهاالمسيحيةطموحاتعنأبدأتنفصل

لاعامواتجاهطبيعيأمرالطموحوهذا.العالمسكانمنممكنعددأكبر

الحركاتفجميعآخردونمذهبأوأخرىدونحركةعلىيقتصر

السبلبشتىأفكارهانشرعلىتعملدوماكانتالتاريخفىالحيوية

التيالتبشيريةالمحاولةنتالجتقويمعلىسنعملف!نناهـلهذا.والوسائل

فيتأثيرهامدىإلىللتعرفالأمريكيةالعربيةالارساليةبهاقامت

نتائجأبرزيكونوريماخاص.بشكلالخليجمنطقةوفيالعربيةالجزيرة

قدعاماوثمانينخمسأيقاربمايغطيالذيعملهاأنهوالتجربةهذه

تحقيقفيأخفقويالتالى،المنطقةفيالأهاليجماهيراجتذابفيفشل

ذكرنا.أنسبقكما،جداضئيلأالمسيحيةمعتنقيعددكانحيث،أهدافه

منقليلسوىالتاريخيسجللمإذالعجبالىتدعوالنتيجةوهذه

تحققأندونعملهافترةوطولالعربيةالارساليةبضخامةالحركات

السنين.هذهكلمدىعلىدينيأأهميتهلهشيئأ

فيبرونزويكنيوفياللاهوتمعهدف!العرييةالارساليةمولدكان

عملياتهابدأتوقد.9188عامالمتحدةالولاياتفينيوجيرسيمقاطعة

عملها.وخطةدستورهاعلىالاتفاقمنروادهاانتهىحالماالميدانية
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بانمتفائلينوكانوا،الاسلاممنعنيفآموقفأالأولىهيئتهاتبنتوقد

دينهم.عنبالتحولالبلادتلكأهالييسارع

المنطقةفيالعربيةالارساليةنشا!منالأولالعقداعتبارويمكن

يفعلواأنعليهموكان،المنطقةلتفهمأوليةمحاولةفيللدراسةفترة

عنالبحثاستغرقوقدفيها.التبشيريللعملالطريقلتمهيدالكثير

منضخمةوجهودأوقتأوتأسيسهالمحطاتهماستراتيجيةاماكن

ضروريأمرالناسبينالتجولأنيدركونهذاجعلهمبحيث،المبشرين

لافتتاحالطريقولتمهيدقربعنالناسحياةإلىالتعرفمنليتمكنوا

بالتدريجالمبشروناكتشفوقد.والفرعيةالرئيسةالمحطاتمنالمزيد

أيةيواجهواأندونالمنطقةفىويعملوايعيشواأنيمكنهمالغربيينأن

القيامامكانهمفيبأنذلكبعديشعرونبدأواانهمثم.كبيرةمصاعب

منضربفيهاالعملأنيعتقدونكانوامناطقفيالتبشيريبعملهم

جادةمقاومةأيةعملياتهمبدأواعندماالمبشرونيالأقولم.المستحيل

نفوسهم.فيالتفاولبعثفىسببأكانمما

لمهذاولكنالارساليةنشاطفيمشجعانمواالثانيالعقدوشهد

قبلمناولأبالظهورالمعارضةبدأتهذاوبعدمصاعببدونيحدث

الدينيينالزعماءمنالخليجفيوثانيا:،البصرةفيالتركيةالسلطات

وتعقيداتها.بآثارهاالاولىالعالميةالحربجاءتثم،التقليديين

الانسانيةالخدماتمعجانبالىجنبايسيرالتبشيريالعملكانلقد

وكان.الناسالىالوصولمنالمبشرينمكنتالتيالوسيلةكانتالتي

داخلكانواسواءالتبشيريالنشاطهذافييشتركونجميعأالمبشرون

.بالاسواقأمرحلاتهنمفيخارجها،أممؤسساتهم

بدايةهوالوقتذلكوكانبعد،بأفكارهمتأثرقدالعامالرأييكنولم
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يلاقواأنالمبشرونتوقعحيث،التبشيريعملهمفيالحاسمةالفترة

كانوالانهمبالمستقبلمتفالليندوماظلواهذاومع.المتاعبمنكثيرا

.المثابرةهوواجبهموأنطبيعىأمرالمشكلاتهذهظهورأنيعتقدون

بأنانطباعاأمريكافيالأعلىالمجلسوأعطىالشعورهذاأعطاهموقد

المواطنينقبولوكان.المسيحيةلاستقبالمهيأةكانتالمنطقة

والتيفقطالإنسانيةخدماتهمإلىالحاجةبداعىونشاطهمبوجودهم

نحوهيمموقفهمفهمأساءواالمبشرينولكناليهاالحاجةأمسفيكانوا

تأثيرالهمبأنالمبشرونوادعى،أفكارهملقبولبدايةانهعلىوفسروه

بالمسيحيةيؤمنونبدأواقدمنهمالعديدوأنالناسعقولفيمباشرغير

وأساليبالتقاليدوسيطرةحكوماتهممنخوفادينهميغيروالمولكنهم

ضدالحكوماتمنضغطبوجودالادعأءأنوالحقيقة.الاسلاميةالحياة

التيالبصرةبمنطقةيختصفيماحتىفيهمبالغأأمرآكانالمتنصرين

الوهابييننفوذتحتتقعالتيوالمناطقالعثمانيينلحكمخأضعةكانت

الخليجطولعلىالواقعةللمناطقبألنسبةأما،العربيةالجزيرةشبهفى

القلةيمسلمأحدالأنصحيحغيرالادعاءهذاف!نمسقطالىالكويتمن

سوء.بايومسقطالبحرينف!المسيحيةاعتنقواممنالقليلة

التيشيريالعملمنقرنمنيقربمابعديقولأنللباحثيمكنوماذا

ماكلفعلتقدالارساليةف!نالطبيةالناحيهمنأمأالمنطمة؟تلكفي

حديثة،طبيةخدماتلديهميكنلموقتفيالناسلمساعدةوسعهافي

أنشالقدصاجلالءتقديركللهايحملونالسببلهذاالناسهؤلاءكانوقد

الحديثةالطبيةالخدماتوادخلواوالمستوصفاتالمستشفياتالمبشرون

محدودأكانأثرهمف!نالتعليمناحيةمنأما.المنطقةإلىالأؤلىللمرة

نأسبقالتيالعديدةللأسبابالمنطقةتطويرفيمهمادورايلعبواولم

الحديثالتعليمأنهوواهمها،الرابعالفصلفيذكرهاعلىأتينا
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المبشرونبداعندماالمنطقةالىللدخولطريقهفىكانالحكومي

قدالإرساليةف!نالدينيةالناحيةمنأما.الخدماتمنالنوعهذاب!دخال

المنطقةأهاليتنصيروفيالأتباعكسبفىأهدافهاتحقيقفيفشلت

عدةكنائسامامةإلىأدتوالتيالجهودمنبذلتهماكلمنبالرغم

سابق.فصلفيأوضحناهكما4هناك

العامللرأينقلواقدالارساليةرجالبعضأنبالذكرالجديرومن

وشبهالعرييالخليجعنمغلوطةصورةكتاباتهمطريقعنالغربي

والديانةالعربعنمشوهةصورةشعوبهمأعطواحيث،الجزيرة

تلك)عطاءفيالحقلهمبأنالوقتذلكفيالمبشرونشعرلقد.الاسلامية

كانكما،دعمهمعلىمواطنيهمتشجيعالىيؤديكانهذالانالصورة

وقد.أجمعللعالموالصالحالصحيحالوحيدالدينهودينهمأنيظهر

نأشعوبهماكتشفتعندماورجالهاللارساليةكبيرأإحراجاهذاسبب

كانالعربيةوالجزيرةالعريىالخليجشعبعنينقلونهكانوامماالكثير

أنهاتبينالفترةتلكفىعملهمنتائجاستعراضفعند.الحقيقةعنبعيدا

ثقتهميفقدونالناسوبدأاللومعليهمجلبمماالنجاحعنتكونماأبعد

المصادر.هذهمثلمنتأتيهمالتيبالمعلومات

لقد.الدروسمنالكثيرفيهاالمنطقةفيالتبشيريالعملقصةان

تعلمواكمادينهمبتغييرالناساقناعالصعبمنأنهالمبشروناكتشف

والذيمرونةأكثرموقفتبنيويجبمجدغيرالقديمموقفهمأنأيضآ

هناومن،الناسهولاءمعللتعاملجديدةأساليبإلىالوصوليعني

تعلمواقدأنهمويبدو.المسلمينمعالحوارواجراءالتفاهمفكرةجاءت

شعبهمابناءبينيعملواأنلهمالأفضلمنوأنتغيرقدالزمنبأنأيضآ

نأفيه!تنكلاوممافقط.بالاسممسيحيينمنهمالكثيرونكانالذين

جيدأتأهيلابعملهمللقياممؤهلينكانواالعربيةالارساليةمبشري
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العقليةيتفهمواانحاولوالقد،بالمنطقةالمهتمينمنجميعأوكانوا

التيالأهدافتحقيقمنليتمكنواالعربيةوالتماليدوالعاداتواللغة

الرسالةيحملونبأنهميومنونكانواكماأجلها،منأنفسهمنذروا

كانواالتيالمسيحيةالديانةصاحلال)مزيفة(ديانةلهدمالصحيحة

مكانها.فىالوحيدالصحيحالدينأنهايعتقدون

فيقامالذيالتبشيرهنالنوعهذاأنتؤكدالدلائلكلأنوالواقع

تتحققلمالدرسهذامنالاستفادةأنأيضأيبدوولكنمجد،غيرالمنطقة

إحدىفيعملهمعنتخلواعندمالانهمالكميرتعلمهملمالتجربةوأن

عملهمفييستمرواانعلىمصممينكانوا-مثلأكالكويت-المناطق

بسببالعمللهذاالمحدودةالنتيجةمنبالرغمأخرىمنطقةفي

سبيلهح!.تعترضكانتالتيالصعوبات

كانتالتيالرئيسةالصعوباتف!نالمبشريننظروجهةمنأما

الآتية:هيتواجههم

تعنيهمابمستوىالمسلمينتعنيلاالمسيحيةالتعاليم1(ان

يأخذواأنبدونالمسلمينمعالمبشرونتعامللقد.للمسيحيين

الثقافية.خلفيتهمبالاعتبار

الولاءتغييررئيسةبصورةيعنيالدينتغييرأنيعتقدالمسلمإن2(

شاملاتشريعالهتقدمديانتهلأنبمجتمعهتريطهالتيوالاواصر

علىللتغلبيلىما)ريجز،(الس!داقترحوقد،الحياةجوانبلجميع

:العقباتهذه

يجبكماالحرصبمنتهىالمذهبيةالقضايامعالجةيجب-1

الحدلثسيقالذي(Riggs-)هـلجزالدكتوركاناذامالنوضحكافيةمعلوماتلد!ناليستء

نفسهلجط)السيدهوالمسيحيةالعقيدةفيلتشكيكهالتبشيريالعملتركوالذيعنه

نفسها.العانلةمنآخرشخصأمالكلامهذاصاحب
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الجديد.العهددراسةعلىالسائلتشجيع

نأبمعنىالعقيدةفيالتقدمتحقيقعلىمحبةبكلسرأنشجعأن-2

منيطلب-ألايجبلشعبهحلاالتبعيةعنأنفسهمفصليحاولوا

هذابهيرتبطمابسبب)،مسيحيين((اسميحملواأنالمسيعأتباع

آخرروحيامرادفانجدأنيجبكما.الشرقفىمعانمنالاسم

للتعميد.

المسيعيتبنىانمنالاسلاميمنعأساسسببمنهناك-ليس3

له،،)!(.دعماعقيدتهفيعيسى

والدكتورزويمر()س.الدكتورمنمعارضةلقيتالأفكارهذهولكن

حجتهم:هيوهذه(ويلسون)كريس

المحمديينببلادللفوزهناإلىجلناقد(المبشرين)نحنكناذا"1

ف!نذلكتحقيقنستطيعبأننانؤمنوكناالمسيحاجلمن)المسلمين(

")2(.منظمةكنيسةداقامةصريحااعترافآيتطلبالهدفهذا

كانالذيالموقفهو)هـللسون(والدكتور)زويمر(القسموقفإن

كان)زويمر(القسلأنالعربيةالجزيرةشبهفيالأوائلالمبشرونيتبناه

يختصفيماأما.الأولىمراحلهافيالعربيةللأرساليةالحقيقيالقائد

الانهيارفيدورلهكانقدالموقفهذاف!نالعربيالخليجبمنطقة

تحقيقفىفشلتقدالمؤسسةهذهان)3(0العربيةالارساليةلعملالنهأئي

يلى:فيمانجملهامهمةولأسبابأهدافها

العريية:الارساليةفشلأسباب

المنطقة:صعويةا(

الطويلالصيففصلخلالالبالغةالجوحرارةإنجغرافيأ:أ-

أهممنواحدةكانتبقليلذلكمنأعلىأومئوية48حوالى
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صعوبةأنكما،المبشرينواجهتالتيالجغرافيةالعقبات

عقبةيشكلكانالقديمةبالوسائلآخرإلىمكانمنالانتقأل

.التبشيريالعملطريقفىواضحة

وتقاليدهبعاداتهالتقليديالقبليالتنظيمكاناجتماعيا:-ب

نأكماالنصرانيه،إلىالوصولطريقفىعقبةيقفالخاصة

كانالمبشرونيطرحهاالحيللقضاياالفكريالناسوعي

معدوماث

كانومماالناسهؤلاءبينقويأالاسلاميالشعوركاندينيأ:-ب

المقدسةالأماكنمنقربهمعقيدتهمفيالثباتعلىيشجعهم

الصبشرينهدفأنويما.الوقتذلكفىالوهابيهالحركةوتأثير

بحاجةالنقطةهذهف!ندينيهدفهوالمنطقةتلكفيالرئيس

التفصمل.منالمزيدإلى

نأيمكنلانوعها،كانمهما،حركةأيةأنففترضأنالبدهىمن

والدينيةالاجتماعيةالحركاتانلها.حاجةهناكيكنلمإنتنتشر

،متوفرةنجاحهاشروطتكنلمإنالنأسلدىاقبالاتجدلاوالسياسية

حدالىالعرييةالإرساليةلاقتهالذيالفشلتفسرأنيمكنالحقيقةوهذه

منيعانيلاالعالممنالجزءهذاأنتدركلمالارساليةأنوالواقعبعيد،

الحركاتمنعددأعشروالتاسععشرالثامنالقرنانشهدلقد.دينيفراغ

إلىيضاف،الإسلاميةوالمثلالأفكارإحياءالىتهدفكانتالتيالدينية

موسسةكانأنهذل!منفالأهم،فحسبدينأيكنلمالإسلامأنذلك

فىكبيرادورآتلعبأنالقويةالحركاتمنعدداستطاعوقد.سياسية

علىتسيطركانتمثلاالوهابيةفالحركة،العربيةالجزيرةشبهتشكيل

الىتمتدأنقصيووقتفىواستطاعتالعربيةالجزيرةمنالاوسطالجزء

284--http://kotob.has.it



سلالةمنأنهاادعتالتيالأشرافحركةهناككانتكما،المجاورة

الامبراطوريةكلهذلبامنوالاهمالحجاز.علىسيطرتوالتيمحمدالنبي

اسلاميةدولةالأقلعلىظاهريآكانتوالتيالوقتذلكفيالعثمانية

بدأتعندمابنشاطالمنطقةفيتعملوالحركاتالقوىهذهكلوكانت

التبشيرية.عملياتهاالعربيةالارسالية

كانبل،فحسبدينايمكنلمالاسلامأنالأخرىالمهمةالحقائقومن

القباولحاجاتيعالجالاسلاموكان،اجتماعيةثقافيةمؤسسةأيضا

القبليةوالخلافاتالنزاعاتحليمكنقانونيأأساساوشمكلومشكلاتها

موسساتلجميعالمنظمهـم!الاسلاميةالشريعةكانتفقد،اطارهفي

إلخ....الحكوميوالجهازالاجتماعيةوالعلاقاتكالأسرةالعربيالمجتمع

موسسةفيهفرأواالبلادتلكأهاليعقليةمعالاسلامتجاوبوقد

الإسلامانهيالسريعالإسلامنموالىأدتالتيالأساسيةوالصفة.قوية

فيأخرىديانةتنافسهلأنمجالهناكيعدولمالدينيالفراغماؤقد

فىالعربيةالارساليةبهمنيتالذيالفشلأثبتهاحقيقةوهي.المنطقة

التوسعوتحقيقوالجزيرةالعربيالخليجفيالدينىللتأثيرمحاولتها

السببكانالاسلامأنيبينوالذي،اليهتهدفكانتالذيالجغرافي

المنطقة.فيالتبشيريالعمللفشلالرئيس

السياسية:العواهلثانيا:

بدأتأنالأمريكيةالعرييةالارساليةحظسوءمنيكونوقد

بمحاولاتهاتقومالغرييةالقوىكانتالذينفسهالوقتفينشاطاتها

هيبريطانياوبخاصةالغربيةالقوىوكانت.المنطقةتلكعلىللسيطرة

تجاهلهايمكنلاحقيقةوهيبهاللاحتماءالإرساليةلجأتالتيالمظلة

العلاقةوكانت.للمبشرينالسياسيالنشأطفصلفىذكرناأنسبقكما
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كانوافالمبشرون.متبادلةعلاقةالبريطانيةالسلطاتوبينبينهم

القوىبممثليالمباشروالاتصالوحمايتهمبهمالاعترافيريدون

وتزويدهمالمنطقةفيالاقامةلضمانالمنطقةفيالاستعمارية

المبشرينف!نويالمقابلوغيرها،المروروسماتوالجوازاتبالتوصيات

بمعلوماتقصدهغيرأوقصدعنذلككانسواء،الغربيةالقوىزودواقد

قادةيكتبهاكانالتيالتقاريرطريقعنوسكانهاالمنطقةعنمباشرة

لدىكبرىقيمةالتقاريرلهذهكانتحيث،رحلاتهمنتائجعنالارسالية

خدمةفيويستخدمونهامنهايستفيدونكانوافقد،الغربيةالقوى

قدا!يرساليةف!نوهكذا،سابقفصلفيذكرناأنسبقكما-نشاطهم

دورلذلككانحيث،سياسيامتورطةبأنهابآخراوبشكلانطباعاأعطت

فيكانواالذينالبلادأهاليمنالمسلمينالعربشكوكتاكيدفيهام

القرن.هذامنالاولالنصففيخاصةالاستعماريةالقوىمعصراع

الىتؤديالتيالأعمالعلىدومأجهودهاتركزالارساليةوكانت

نفسهاتعتثرولمثانويأالمحليةالشوونفيدورهاوكان،الناستنصير

وطموحاتهمالسكانبآمالأبداتهتملمحيثالمجتمعمنجزءامطلقا

الاستقلاللنيليسعونعامبشكلالعربالسكانهولاءوكان.الوطنية

علىالغربيةالقوىلسيطرةحدآيضعواأنيريدونوكانوا،الذاتيوالحكم

ياالتطلعاتهذهتوليالعربيةالإرساليةتكنولم،بلادهممقدرات

المحليةالقضاياهذهعنبالابتعادالعرييةالإرساليةتكتفولم.اهتمام

التبمالاستعماريةالقوىمعسياسيأمتورطةكانتايضأانهابلالمهمة

كماالارسالية،قادةمنكبيرعددالتورطهذاأكدوقدضدها،تعملكانت

عددلمقابلةجهودأالميدانيعهلهفيالمولفبذلوقدأوضحنا.أنسبق

الابعادهيماةالسؤالهذاليسألهمالخليجمناطقبعضفيالأهاليمن

الارساليةأنيعتقدونأغلبهموكان؟العربيةالإرساليةلنشاطالسياسية
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)1(.المنطقةفىالغربيةالقوىمصالجلخدمكانت

القوىمعالمبشرينتورطأنالناسهؤلاءلدىواضحأكانوقد

الأسبابمنكانالبلادلأهاليالوطنيةللمشاعرواهمالهمالاستعمارية

أهاليمنالمثقفينمنالعديدنقدوكان.مهمتهمفشلالىأدتالتي

توضيحوعدمالقضايالهذهالعرييةالإرساليةتجاهلحوليتركزالبلاد

تأييدعليهايجبكانالسياسيةالشؤونفىتورطهاورغممنها.موقفها

نكبةوقعتعندماالصمتآثرواولكنهمعنه،الظلمودفعالانسانحقوق

عنوتقاعسوافيهاالإنسانحقوقعلىالصارخوالاعتداءفلسطين

معذلكمنبدلأوتعاونواوالحريةبالاستقلالالوطنيةالتطلعاتموازرة

بالقضاياالارساليةاهتمامعدمأنالواضحومنالغرب!ة!القوى

اضافةفشلهاالىأدتالتيالأسبابأهممنكانالبلادلأهاليالمصيرية

الاستعمارية.بالقوىتربطهاكانتالتيالعلاقةالى

نأفمنذ،ل!رساليةمواتيةتكنلمالمنطقةفيالسياسيةالظروفان

يتفاقموالتركيةالبريطانيةالسلطاتبينالصراعكانعملياتهابدات

هذامنوالثلاثيناتالعشريناتوفي،الأولىالعالميةالحربذلكوتلا

الغربيةالقوىمناهضةفيوأخذتالعربيةالقوميةاليقظةبدأتالقرن

الثانيةالعالميةالحرباندلعتثم،السياسيبالاستقلالوالمطالبة

فيالموقفيغيرالنفطاستغلالوبدأالفلسطينيةالمشكلةوانفجرت

لقدالارسالية.نشاطفيواضحأثرلهكانوالذيتامةبصورةالمنطقة

وجاءتالتبشيريالعملوجهفيكثيرةصعوباتالظروفهذهخلقت

المشكلاتلهذهوكانواعاقته.التبشيريالعمللمقاطعةمتتابعبشكل

تأثيرمنالحدفيكبيردورالأخرىالمشكالأتمنوغيرهاالسياسية

الإرساليةخاضتهاالتيالتجربةدراسةعنونتجواضعافهءالارسالية

الزعماءبعضلدىشعورالمنطقةفيالإرسالياتمنوغيرهاالعربية
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التبشيريةالأساليبفيالنظريعيدواأنعليهمبأنالمسيحيين

.العربالمسلمينمعالتعاملفيالمستخدمة

الخاصة:الارساليةمتاعبثالثأ-

العاملة:الهيئةمشكلة-أ

كانفقد،المنطقةفىالعاملةالهيئةمشكلةالارساليةمشكلاتمن

حوالىالبلادفمساحة،المنطقةبحاجةبالمقارنةضئيلأالمبشرينعدد

الجزيرة)شبهملايينالعشرةيقاربسكانهاوعددمربعميلصليون

منومابالعشراتيعدونكانواالمبشرينأنحينفي(العربيوالخليج

هوالنقصهذاسببيكونوقدطاقتهميفوقكانالعملحجمأنفيشك

المبشرينمنالالأزمةبالأعدادتزويدهمعلىالارساليةمجلسقدرةعدم

الحار.وجوهاالمنطقةطبيعةبسبب

الىالذهابيرفضونكانواالمبشرينبعضبأناحتمالوهناك

الإسلاممهدلكونهافيهاالتبشيريالعملجدوىبعدملاقتناعهمالمنطقة

الأجنبيعلىمعهيصعبالذيوالاجتماعىالقبليالتماسكوقوة

فيه.والتأثيرإختراقه

العريية:اللغةمشكلة-ب

فيالرئيسةالأسبابمنالواقعفىكانالعربيةاللغةمعرفةعدمان

متصلين،واقناعمناقشةإلىيحتاجالعمل!فهذا،التبشيريالعملفشل

معرفةإن.الأهاليلغةيتقنيكنلمانبذلكيقومأنلأحديمكنولا

باللغةالمبشرينضعفلأنالناسفيالتأثيرفيتجديلاقليلةكلمات

نأكما.بوضوحرسالتهمعرضهمعلىالقدرةمنيحرمهمكانالعربية

معرفةيتطلبالإرساليةاستخدمتهاالتيالوسائلأحدكانالذيالتعليم

لأنوخصوصآمفقودآكانبدورههذاولكنأيضآ،العربيةباللغة

288--http://kotob.has.it



ولوحتىالقليلالاالمبشرينغيرمنتوظفأنترفضكانتالارسالية

هذهتقديمفيلمساعدتهمالأخرىالعربيةالبلادمسيحييمنكانوا

كمامبشرايكونأنيصلحمسيحيكلليسانهتعتقدكانتلانهاالخدمة

.أساسبشكلالأوروبيينوسطالعملتحتكركانتأنها

المالية:المشكلة-ب

الدعمهوالمصادرهذهوأولعدةمصادرالارساليةلميزانيةكان

داخلمنتاتىالتيالتبرعاتثم،الاعلىالتبشيريالمجلسيقدمهالذي

خدماتهاتقديملماءعليهاتحصلكانتالتيالأجورواخيرا،العملميدان

الكتببيعمنتاتيهمكانتالتيالأرباحالىاضافةوالشليهية،الطبية

عملياتهاتكاليفلتغطيةكافيةتكنلمالميزانيةأنوبما.الدينية

هذهمندومايتذمرونالمبشريننجدأنالغريبمنفليسالواسعة

المشكلة.

(:والتعليم)الطبالانسانيةالخدمات-د

ووقتهمالمبشرفيجهودمعظمتستهلكالانسانيةالخدماتكانت

الىجاءواموهلوناناسالمبشرينبأنيعتقدونالمواطنينجعلوالذي

أنفسهمالمبشرونهولاءكانوعندماوتريويأ،طبيألمساعدتهمبلادهم

الأهالييكنلمالدينيةالقضاياعنوالحديثرسألتهمبعرضيبداون

عرضيأ-أمراكانذلكأنيعتقدونوكانوايقولونلماكتيرأيأبهون

:الاسلاممنالعداثيالموقفهـ-

بخاصةالاسلاممنالمبشرونيقفهكانالذيالعدائيالموقفكان

هذاكانولقد،المتاعبمنكثيراللارساليةيسببالأوائلالمبشرون

المنطقة.مننشاطهمبدايةمنذواضحأ

المنطقة.فىالارساليةفشلإلىأدتالتيالرئيسةالمصاعبهيهذه
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منمنعتهمالتيوالمصاعب)5(المبشريننظروجهةنذكرأنبقيولكن

المبشرون:ادعىلقد.النجاح

فيواجهتهمالتيالكبرىالمشكلةكانالمسلمينتعصبانا-

المنطقة.

المناطق.تلكفيللمتنصرينالحمايةعلىالحصولصعوبةب-

ولكنهمبالمسيحيةتأثرواقدالمواطنينبعضأنالمبشرونويعتقد

.العقابمنخوفأدينهميغيروالم

كانفقداعترضتهمالتيالصعوباتمنالناسعامةجهلكان-ب

صعبآأمراالمسيحيةحولمعهمنقا!قفيوالدخولالناساقناع

الأمورأصعبمنالبدووكسبالقبليةالحياةإلىالتسللانكما

التبشيربمهمةللقيامالمؤهلينالناسعلىالعثورصعوبةد-

مسؤوليةطبعأهذاوكانهالصعبةالمنطقةهذهفيويخاصة

الاصلاحية.للكنيسةالأعلىالمجلس

الشارعفىعلنيةوبصورةمبا!ثمرةأفكارهمعرضصعوبةهـ-

كلهافقط،مؤسساتهمفيالمباشرغيرالوعظالىاللجوءوضرورة

.التبشيريالعملعرقلتالتيالأمورمن

العربيةالإرساليةعملفشلالىمجتمعةأدتالتيالأسبابهيهذه

المنطقة.فيالتبشيري

منككلالمنطقةفىالتبشيريالعملفشلأونجاحقضيةأنوالواقع

وقتنافىالمسيحيةقادةبينللجدالمثارأتعتبرتزاللاالتيالأمور

بينالتبشيريالعملأن:الأول:الموضوعهذافيرأيانوهناكالحاضر.

عملف!نالرأيبهذاأخذناوانحتىذاتهحدفيكافالمسيحيينغير

والرأييالمسيحية.وعرفهمالناسساعدلانهناجحأكانالارسالية

092--http://kotob.has.it



بعددالكنيسةنجاحويقاسالتنصيرهيالارساليةمهمةانيرىالثاني

بتقويمالآنأمريكافىالاصلاحيةالكنيسةوتقوم.تنصيرهمتستطيعمن

هذينتضعالجاريةوالمناقشات،الامريكيةالعربيةالارساليةعمل

كلاأنصارمعالموضوعهذاالمولفناقشوقداعتبارها.فيالرأيين

ونيونيويوركفى7691سنةسبتمبرشهرفيقابلهمعندماالرايين

الموضوعهذاوكان\(رقمالملحق)انظرالمتحدةالولاياتفىبرونزويك

ويعتمد7791.نوفمبرفيالاصلاحيةالكنيسةموتمرموضوعاتضمن

أحدايس(فان)جونعنهاعبرالتيالنظروجهةعلىالأولالرأيانصار

الأواللةالارساليهرواد

...ونموتنعملانواجبناانبلنتائجعلىنحصلأنواجبنا"ليس

(()6(.للوعظبلللتععيديرسلنيلمالمسيحلأن

أيدوقدبه،القياملمجردناجحاالارساليةعمليعتبرونف!نهموهكذا

dwin-لويدنز)أدوينالقسذلك Luidnes)!قالةالذيم

سنواتفىمعرفتهيمكنولامهمتناليسالفشلاوالنجاحمسالة"ان

قرن،()7(.فيحتىأوقليلة

velyn-)ماكنيلالسيدةوأيدته Macnill)!قالتةالتيس

أتطلعأكنلماعملكنتوعندماالكويتفيطويلأوقتأقضيت"لقد

،()8(.عمليلنتائجمعرفتىبعدمسعيدةواناالنجاحالى

"انةيقولالذيبيردلجونالأستاذهوالثانيبالرأيالمنادينوأهم

ت!حققولمتبشيريةقوةيصبحلمالعربيةالجزيرةفيالمسيحىالوجود

بعد،()9(.الرذيا

John-بوتايني.)جونالأبأيدوقد .E Buteyn)ان:بقولهالرأيهذا"

مجتمعفييعيشونالمسلمينأنهوالتبشيريالعمللفشلالرئيسالسبب
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كانتمماأفضلتكونأنيجبكانالتبشيرأساليبأنكماقوي،اسلامي

؟(.").عليه

معظمهمف!نالمسيحيونالدينزعماءيحملهاالتيالآراءكانتوصهما

معهم.الحوارخلالمنالمسلمينمعجديدةعلاقةاقمامةضرورةيوكدون

التبشيزفيالحديثةالتطورات

العربيةالارساليةقضتهاالتيعاماوالثمانينالخمسةأنشكمنما

فيالأقلعلىالتبشيريةالتجربةفياثرهالهاكانالعريىالخليجفي

هذهمنخرجقدالتبشيريالعملأنوالحق.العربيالمشرقمنطقة

منالنوعهذافيمستقبلأوستؤثرحالياتؤثروالتيعدةبدروسالتجربة

نأهيالتجربةهذهعنهانتجتالتيالدروسأهمومن.الدينيالنشاط

.الظروفجميعفيدينهمعنالناستحويلفيأخفققدالتبشيريالعمل

التىالمعارضةكانالفشلهذافيالأساسالسببهوانالثانيوالدرس

وقد.السياسيةوالظروفالقبليوالتماسكالدينيالشعوربسببنشأت

ذلكمنوالأهم)1؟(جديدةأفكارالىالحاجةالدرسينلهذيننتيجةظهرت

المباشرالتبشيريالعملأنيدركونبدأواقدالمسيحيينالزعماءأنكله

التعايشأنأدركوامدأنهمكما.يجديانلاالإسلامىالدينمعوالمواجهة

أفضل.نتائجالىيؤديقدمعهالاصطداممنبدلأالاسلاممع

المنشأ،حديثةالجديدالاسلوبوراءتختفيالتيوالدوافعالمنأعاتإن

المسلمينبينوالحوار.التكوينمرحلةفييزاللاالجديدوالاتجاه

والحاجةالديانتينهاتينبينالمواجهةبفشلاعترافأيعنيوالمسيحيين

مننوعأيالىالحوارهذايؤديأنيمكنولا.مشتركفهمالىللتوصل

نأيجببانهمالدينزعماءبعضشعورعلىيقومولكنه،الدينيةالتسوية

نا.الدينيالانفراجمنحالةأوالسلميالتعايشمننوعالىيصلوا
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يمكنولا،الجدةكلجديدتطورهووالمسيحيينالمسلمينبينالحوار

الهيثاتبعضولكنمعينتاريخأومعينفردإلىأصولهارجاع

بالجهودمباشراتصالعلىهمممنالبارزينوالأفرادالمسؤولة

ودعمه.وتعديلهبتطويرهقامواقدالاسلاميةالدولفىالحديثةالتبشيرية

الشبانمنصغيرةمجموعةالىالحركةهذهمنشأارجاعويمكن

\11gسنةسويسرافىجنيففىتقابلواالذينوالمسيحيينالمسلمين

Selly-اوك)سيلىكلياتف!الفكرةولدتوقد Oak Colleges)مدينةفي

691عامينايرفىالبريطانيةبرمنغهام Aمنمجموعةالتقتعندما

)12(.بينهمالحوارحولهايدورأنيمكنالتيالقضايالمناقشةالمسلمين

مجلستبنىوقددوليا،طابعأيكتسبالحواربدأالوقتذلكومنذ

كبيرين.واهتمامبحماسةيطورهوبدأالحوارهذاالبريطانىالكنأئس

منيقربماوجودبسبببريطانيافيالموضوعبهذاالاهتمامقويوقد

الناسهؤلاءفهمالىالحاجةأنفيهاحاليايعيشونممنمسلممليون

أظهروقد.النجاحللتعايشيرادكاناذابمكانالأهميةمندينهموفهم

كبيرأاهتماماالمتحدةالولاياتفيالإصلاحكنيسةاعضاءبعض

أهدافهاتحميقفىالعربيةالارساليةلفشلوكان.المسلمينمعبالحوار

.الاهتماممنالنوعهذااذكاءفيكبيرأثرالخليجمنطقةفي

بالاهتماميستأثربدأقدالحوارهذاأنالأخيرةالسنواتفيظهروقد

الدوليشملأصبحبلالافرارعلىيقتصريعدولمعليامستوياتفى

المسيحية-الموتمراتذلكعلىالأمثلةومن)13(الدينيةوالسلطات

96!\عامسويسرا-جنيففيمختلفةأماكنفيتعقدالتيالاسلامية

7691سنةفيليبياوفي7491،سنةاسبانياوفي7291،لبنانوفي

متنوعةالمؤتمراتهذهفيالمعالجةالموضوعاتوكانتوغيرها)14(.

ولم.الديانتينتواجهالتيالحديثةوالمشكلاتالدينيةالقضايامنها
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للعلاقاتخطةأيأوالتعاونمنمستوىالىالموتمراتهذهتصل

اهتمامفيهوتحققالذيالمهموالانجازالجانبينبينالمتبادلة

التفاهممنللصزيدالوصولمحاولتهماوفىالحوارمتابعةفىالفريقين

المسيحيينبينجديدةعلاقاتلاقامةطريقعنوالبحثبينهمافيما

والمسلمين.

الجديرومنالحوار.هذالمثلالملحةالحاجةالىتشيرالتطوراتوهذه

صبغةيتخذأنالقصيرةالفترةهذهفياستطاعقدالحوارأنبالملاحظة

لأنناجديةليستالحوارهذاأثارتالتيالبواعثف!نيكنومهما.عالمية

التبشيريللعملفيهالمشكوكوالنجاحوالشكوكالمخاوففيسنجدها

بنينجزالدكتوردعاوقد.الدينيةالمواجهةأخطارتجنبإلىوالحاجة

الحوار:بدءالىالبحرينفيالعربيةللأرسأليةالطبيةالهيئهرئيس

وليسالحواروالمسلمونالمسيحيونليبدأالوقتحأن"لقد

؟(.")5الصراع

جديدةوسائلايجادضرورةالىالابنسكدزلوشىالقسدعاوقد

قال:ححثالمسلمينمعللتعامل

النتيجةالىوينتهي(،)6"(.متيقظعالمخبرناهالذيالعربىالعالمن"1

التالية:

يصبحأنفيالتحديلمقابلةيستجيببدأوقدالاسلامدعا"لقد

،(0)17(.للأمةالروحيالمعين

التجربةعلمتهماوقدمبشرينكانا)سكدر(والقسبنينجزالدكتوران

التيللانتقاداتنتيجةالاكتشافهذاوكان،ضروريالحوارهذاأن

كلووجهواالاسلاملدراسهيسعوالمالذينالأوائلللمبشرينوجهت

القسأكدوقديفهمونها،لابينةفييالانجيلالتبشيرإلىجهودهم
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يلي:بماالحقيقةهذهعلى)هوتون(

جز%يشكللمالدياناتدراسةأنومعالمقارنةالديانةعصرفي"انا

اضحتقدالعلمهذاأفكارف!نالآنحتىالمبشرينمهمةمنكبيرا

للدياناتمعاديةليستالمسيحيةانيقولوننسمعهمونحن....منتشرة

)18(.بالغريزةعنهللبحثالناسيسعىلمااعمرؤياولكنهاالأخرى

الحواربواعث

علىتفسيرهيمكنالناسلدىشعبيةمنلهبماالحوارأنالمؤكدمن

ولاوالمسيحيينالمسلمينبينالتاريخيةالمواجهةفيجديدةمرحلةأنه

نشاطهاوقفأوالعالميةدعواهاعنبالتخليالجماعتينمنأيترغب

ف!نولذا،الصحيحهودينهاأنتعتقدمنهماوكلالأخرىالملةأبناءبين

الىيرميفالحوارمشتوك.صعيدعلىيتعاوناأنعليهماالصعبمن

(:كراج)كينيثالمطرانقالوقدللتفاهمالالتقاءنقاطاكتشاف

نااعتبارنافينضعأنتوجب...المسلمينمعبالاتصالرغبتنا"ان

تكونأنالكنيسةعلىيجبتجديد....لعمليةيخضعبدأقدنفسهالاسلام

نأيجب.أبعادها.بجميعالجديدةالحالةوتستوعبمليالتفكرمستعدة

الىتميلقدالقانونيةالصعوباتإن...المسيحغرضالىللوصولنبشر

")6؟(.التبشيريةالجرأةروحفقدانمننراهمالبعضالعذرايجادأوتعزيز

كلنظرفيتختلفدوليةكقضيةبالحوارالبالغالاهتمامبواعثإن

الأطرافهذهتضمهاالتيللفئاتبالنسبةتختلفأنهاكما،الطرفينمن

دورالسياسيةوللعواملالمحاولةهذهفيللاشتراكبواعثهاطائفةولكل

فيها.كبير

ماحدالىكانالعالممنالنائيةالأماكننحوالتبشيريالتحركإن

إليه،اشرناأنسبقالذيالغربىللنفوذالشاملالتوسعمن!جز
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التيالبلادواستقلالالاستعماريالتوسعمنالموجةهذهوبانحسار

بعضولكنالتبشيريالعملعلىقضيفقدالغربيللنفوذخاضعةكانت

قيدعلىالتبشيريالعمللابقاءيقاومونيزالونلاالمس!حيينالزعماء

هذاتحقيقمنتمكنهمالتيالجديدةالوسائلايجادعلىويعملونالوجود

وجدوقد،التطوراتهذهمثلعنتعبيرهىالحواروفكرةالهدف

إقامةأرادوااذاأمامهمالوحيدالبديلهوالحوارهذاانالمسيحيون

المسيحيةتتعايشأنعنهينتجوالذيالاسلاميالعالممعجديداتصال

(أديسون)جيمسأدركوقد.!شتركةأرضأالديانتانتجدوأنالإسلاممع

علىالتغلبمنتمكنهموسيلةعنيبحثواأنالمسيحيينعلىأن

:التبشيريالعملتعترضالتيالصعوبات

الارتباطاتبتغييرمابشكلالمسلمينأفكارفيالدينتغيير"يقترن

هذهحولللالتفافوسيلةنجدأنوعلينا.الاجتماعيوالولاءالاجتماعية

أقوىفيلوجهوجهأالإسلامفيهنهاجمموقففىنكونلاكيالعقبات

،،)02(.معاقله

الديانتينأنوالمسلمينالمسيحيينالدينعلماءبعضويعتقد

التيالماديةهيالأخطارهذهوأشدلكليهما؟ضارةأخطارأتواجهان

النؤاحينحوفالقةبسرعةالناستدفعوالتيالحديثةالحضارةأنتجتها

التغيراتبسببأمتهمابناءبينأثرهميقرأجعأنيخشونوهم.الدنيوية

دعاالذيالأساسالسببهوهذا.الحديثالعصرفىنراهاالتىالساحقة

قاعدةعنالبحثمحاولةالىوالمسلمينالمسيحيينالعلماءبعض

للمسلمينبالنسبةأماالخطر.هذالمواجهةبينهمفيماللتعاونمشتركة

بواعثلهمف!نالمسيحيةمنايجابدةمواقفمتخذيناستجابواالذين

الأقلياتمعي!تعايشوندوماكانواالمسلمينأنيعتقدونفهم؟متعددة

الكنيسةف!نالاسلاميالتوسعمراحلجميعوفيبانسجامالمسيحية
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فكرةف!نولهذاشؤونها،فيأحديتدخلأندونمستقلةتترككانت

وهوسياسيالثانيوالباعث.المسلمينبعضلدىقبولاتجدالحوار

حيثلقضاياهمتأييدهموكسبالغربيينالمسيحييندعممنالاستفادة

مواقفيتخذواأنيجبالمسيحيينبأنالمسلمونالعربهؤلاءيعتقد

نفوذمنوالتخلصفلسطينكقضيةالعادلهالقوميةلقضاياهممؤيدة

والصهيونيه.الغربيةالقوى

الجديدةالمحاولةهذهمنالجانبينمنتخوفاهنادأنالمؤكدومن

نأيريدونلاوأنهمبصراحةمواقفهمالمسلمينبعضأوضحلقدللحوار.

الزعماءبعضويعرب.التبشيريالعملتحتهيتسترغطاءالحوارهذايكون

نأويوكدونالمسيحيةالجهاتبعضنوايابصدقشكوكهمعنالمسلمين

عننهائياللتخليالمسيحييناستعدادعلىيعتمدفشلهاأوالفكرةهذهنجاح

السلطاتانالىالمسلمينبعضأشاروقد)31(.المسلمينبينالتبشالريالعمل

التبشيريةالإرسالياتأمامالطريقتمهدالماضىفيكانتالاستعمارية

ولممستقلةأصبحتقدالبلادهذهف!نالآنأما.والحمايةالعونلهموتقدم

أصبحتقدالبلادهذهبعضأنالىاضافةالتبشيريللعملمكانفيهايعد

لأبناءاللأزمةالطبيةالخدماتتوفيرمنتمكنهاالغنىمندرجةعلى

أمامالمجاللافساججديدةوسيلةيكونقدالحوارف!نوهكذاشعبها،

جديد.منالمنطقةالىللعودةالمبشرين

إلىالحوارهذايؤديأنيخشونوهمأيضآمخاوفهموللمسيحيين

كانواالتيالأوسطالشرقأزمةوبخاصةسياسيةقضايافىتورطهم

بنفونهمالغربفىالمسيحيينالزعماءإن.الانحتىعنهابمنأى

الأخرىبالقوىالحساسةوعلاقاتهمالغربيةالحكوماتعلىالمحدود

المحليةالمشكلاتمنالمزيدإلىهذايؤديأنيخشونالنفوذومراكز

المسلمين.معالحوارمنيجنونهافائدةأيةمنأكثرمحلياويخسرون
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فيليبيافيالدينيالمؤتمرفيحدثماذلكعلىالجيدةالامثلةومن

فيتورطهبسببمندوبهالفاتيكانسحبحيث7691)فبراير!شباط

فبعضكله،المسيحيالموقفيمثللاهذاولكنالسياسيةالقضايا

على:متفقونالمتحدةالولاياتفيالاصلاحكنيسةاعضاء

واجبومنفلسطينبقضيةيتعلقفيماصمتتقدالكنيسة،)ان

منغيرهمعالموضوعوهذافيها.رأيهاعنتعلنانالكنيسة

لكنيسةالتالىالمؤتمرفىنقاشموضعكانتالمهمةالموضوعات

)32(.الاصلاح

الحوار:طريقتعترضأنيتوقعالتيالمشكلات

لماذوالتمحيصالبحثمنالمزيدالىتحتاجقضيةيزاللاالحواران

الأسسالىالتوصليتمولمبعدملموسأوواضحشيءعنيتمخض

عديدةوسياسيةدينيةصعوباتتواجهوالمحاولة.الانحتىالرئيسة

يلي:فيمانلخصهاأنيمكنوالتي

وهوالمسيحىبالخلقيتصلوالذيالتبشيريالعملمشكلةهناك\(

المسيحيونيرضىأنيصعبلذلك،الدينيةالواجباتمنواحد

.الظروفكأنتمهماالتبشيريالعملمنالاسلاميةالبلادباستثناء

والمسيحيينالمب!ملمينبينالتبشيريالعملميدانفيالتنافسان2(

وجهفىالصعوباتمنمزيدايخلقأنيمكنافريقيافيوخاصة

وبدايةعشرالتاسعالقرنفىالتبشيرروادبالعنهذايغربولمالحوار

يلي:ما(براونو)ارثرزويمما)صموئيلذكروقد،العشرينالقرن

يدخرواألايجبمثلاافريقياغربفىالأحواليعرفونالذينأولئك"ان

الدينهذايجعلأنقبلالبلاد...الىالاسلامدخولاستباقفيوسعآ

منالوثنيينبينعليههوممامراتبعشرأصعبالمسيحيالتبشير

892--http://kotob.has.it



العالممنالجزءذللفيتنتهلميبدوماعلىوالمنافسةالافريقيين،،)33(.

جمعاء،للبشريةأرسلبأنهيناديدينكللأنتنتهيأنأحديتوقعولا

الدينية.بمبادئهاتتمسكجماعةوكل

وستواجهتواجهالتيالصعوباتبينمنالسياسيةالأوضاعان3(

المسيحيالدينزعماءيتخذأنلابداذالمسيحيالإسلاميالحوار

ماوبخاصةالحديثةالس!اسيةبالمشكلاتيتعلقفيماصعبةقرارات

مايقررواأنفعليهمالتحرروقضاياالفلسطينيةبالقضيةمنهايتعلق

واضحأ.موقفاسيتخذونأنهمأمصمتهمعلىسيظلونكانواإذا

القانمةالمشكلاتمنوأهدافهالحواربواعثفيالجانبينشكوكان4(

مريرةتاريخيةعلاقاتمنالجماعتينبينلمانظراتنتهيلنوالتي

طويلة.عصورمنذ

هذهطريقفىالعقباتسيضعونالطرفينكلامنالمتشككينأنكماه(

ويقاومونها.الجديدةالمحاولة

الصحيجالدينأنهيدعيفكلاهماالديانتينبطبيعةيتعلقماوهناك6(

الذيبالمدىالتكهنيمكننالاولهذاجميعا)،2(،للناسأرسلوأنه

الجديد.الطريؤاهذافيبالسيرلأتباعهاالديانتانبهستسمح

ونموالحديثةالحضارةكتاثيرالخارجيةوالظروفالضغوطان7(

النشاطأمامأكبرصعوباتوسيولديولدالعالمفيالماركسيةالأفكار

وستواجهتواجهالتيالرليسةالصعوباتهيالواقعفيهذه.الديني

التغاضييمكنلاوالتيوالمسيحيينالمسلمينبينالحوارمحاولة

.والنجاحالتقدمالجماعتينبينالجديدةالعلاقةلهذهأريداذاعنها

ايجابية.نتالجالفكرةهذهتحققأنياملونالمبشرينأنوالواقع

الجوانبلفهمالفريقينمنكلاستعدادعلىيعتمدالمحاولةنجاحان
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أنهكماالآخرهللفريقوالاجتماعيةوالسياسيةوالثقافيةالروحية

منفريقكليقفهاالتيالعدائيةللمواقفحدوضععلىأيضايعتمد

الآخر.الفريق

موضوعبمناقشةالحاضرالوقتفيالمسيحيينبعضويقوم

بينالتبشيريالعملجدوىحولبينهمخلافوهناكالتبشير)35(.

يلقىالمسيحيوالتبشير(،BOXER-)البوكسرثورةأيامومنذالمسلمين

:سالزبورياللوردذكروقد،قويةمعارضة

المبشرونفقدالقرنهذامطلعفيالصينفي)البوكسر(*ثورة"ويعد

تأييد)26(.منبهيتمتعونكانواما

الارسالياتمىالمسيحيينالزعمأءمنالعديدبدأالثورةتلكويعد

بعضهمانتهىوقدالبلاد.خارجالتبشيرأمرفىالتفكيريعيدونالأجنبية

ولم،العربيةالبلادفىوخاصةفشلقدالتبشيريالعملبأنالاعتقادإلى

بعضحتىتساوروالشكوك.الآنبعدلمتابعتهمبررمنهناكيعد

وقد.الأيامهذهفيالتبشيريالعملمستقبلحولأنفسهمالمبشرين

:المثالسبيلعلى)ر.نايكرك(السيدةذكرت

اقتصراذاالمستقبلفيالترحيبيلقونلاقدالأجانبالمبشرين)،ان

،()27(.التبشيريةالأغراضعلىعملهم

ممنآخرونمسيحيونيؤيدهاقويةحركةهناكأخرىناحيةومن

قيدعلىالتبشيزيالعمللابقاءبضراوةويقاومونالآراءهذهيرفضون

نأيعتقدونالرأيينواصحاب(.وآخرونويلسونكريستي)ومنهمالوجود

ويعتددلأحد.فيهانفعلاأديانالىتنتميالناسمنالعظمىالغالبية

ضدبثورةقاموا،السريةالصينيةالقوميةالوطنلةالحركاتاحدىأعضاءهمالبوكسر*

العمل)البوكسطقاوموقددولعة،قوىمنبكيناحتلالبعد0091سنةالصينفىالأجانب

.بضراوةيلادهمفيالتبشيري
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لاملائمةالأخرىالأديانانيقولادعاءأيبأنالرأيينهذينأنصار

بأحديكفرونانهم.بالمسيحيةيؤمنونلامنإلابهيناديأنيمكن

يمارسونالآخرينيتركوالاأنعليهميمليوالذيكمسيحيينواجباتهم

بينهم.مسيحيونمبشرونيعملأندونشعائرهم

البلارخارجالتبشيريالعملعنالتخليفكرةيؤيدونالذينأولئكإن

أنهيرونالفكرةهذهمعارضيولكنفشل.قدبأنهيعتقدونالمسيحية

عنللتخلييدعوهمرئيسسببمنهناكفليسذلكمنالرغمعلى

.جديدهاساليبلتبنىضرورةهثاكتكونأنينفيلاذلكانمعالتبشير

ذكرناأنسبقكما-المسيحيبالخلقيتصلالتبشيرأنذلكإلىأضف

القولإلىالمبشرونويخلص.النتائجانتظاروليسالعملهووواجبهم-

إلىلينتقلواالوقتحانوقد،الدفاعموقفيتخذونكانواالآنحتىانهم

المسلمينبينالحوارفكرةيهددالمتصفبالموقف!هذا)38(.الهجوم

الدياناتأتباعوبينالمبشرينبينبدأقدالجدلأنويبدو.والمسيحيين

ثمدينهمعنجماعتهمأفرادبعضتحويلعلىاعترضواالذينالأخرى

العملكاناذاماحولوتركزنفسهاالمسيحيةالجماعةالىالجدالانتقل

.جديدةأساليبتبنيالىيح!اجكاناذاومالاأممفيدآالتبشيري

الىيؤديلنوالمسيحيينالمسلمينبينالحوارأنتقدمممايتضح

شكلاالكبيرتينالديانتينهاتينان.بسهولةبينهمالخلافاتحل

ستتعاملانكيفأما.العالمفىجنبالىجنباالبقاءفيستستمران

نيبدواولكنبه.يتكهنأنأحديستطيعلامافهذاأساسأيوعلىسويا

علىيستحوذالذيالأمرهذافيالمضيعلىمصممونالمسيحيينبعض

الولاياتفي"الاصلاحكن!سة)1فيالدينيينالزعماءمنالعديداهتمام

أوك(سيليو)كليات(البريطانيالكنائس)مجمعوفيالأمريكيةالمتحدة

بريطانيا.في
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العريي:الخليجفيالتبشيرمستقبل

المسلمينبينالماضيةالتبشيرعملياتبأنالاعترافمنمندوحةلا

والؤاقع.الجزيرةوشبهالعربيالخليجمنطقةفىويخاصةمحدودةكانت

للعمليكونأنفيهالمشكوكمنإنهالقولحدإلىنذهبأنيمكنأننا

العديدةللأسبابالعرييةالجزيرةشبهفىدينيتأثيرأيالحديثالتبشيري

فيالتبشيريالعملمنالقرنيقاربمافبعداليها.أشرناأنسبقالتي

والارسالياتمعدومايكونيكادالدينيتأثيرهفانالعربيالخليجمنطقة

الحقيقةبهذهالاعترافويجب.الناحيةهذهمنمسدوداطريقاتواجه

التبشير.أوضاعفيالنظراعادةيجبكمابصراحة

والجزيرةالعربيالخليجفىالتبشيريالنشاطبأنيقرونإنهم

منالبساطالمنطقةحكوماتسحبتعندماويخاصة،تقلصقدالعربية

المتطورةوالصحيةالتعليميةالخدماتبتقديمالمبشريناقدامتحت

لشعوبها.

فيالتبشيريالعملإنالقائلالرأييؤيدونعامبشكلالمبشرينان

بينهنوالقادةالمبشرينمنجيلاعدادعلىيتركزأنيجبالمستقبل

الأساسيةالمهمةتكونانيجبوالذيأنفسهمالمحليينالمسيحيين

وهكذا.المباشرةالتبشيريةبالعملياتالقياممنبدلاالأجنبيللتبكثمير

المحليينالمسيحيينهوإعدادالأجانبالمبشريندوربأنيؤهنونف!نهم

تنصيرعلىالعمليتطلبوهذا،المحليةالتبشيربعملياتللاضطلاع

لمهذاولكن،ايديهمبينالتبشيريالعملوتركبهموالثقةالاهأليبعض

أمابها.يعملونالغرييونالمبشرونكانالتيالمناطقمعظمفىيحصل

ممنالأتباعكسبمنتتمكنلمف!نهاالعربيةللارساليةبالنسبة

بانفسهم.المسؤولياتبهذهالاضطلاعيستطيعون
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المباشربالتبشيرالمستقبلفىيبدأواأنعليهمأنالمبشرونويعتقد

المهمةهذهأنعلىتبرهنالعربيةالارساليةتجربةولكن،الأتباعلكسب

أعضاءهاف!نولذلك،المحلينالسكانمعارضةأثارتقدلأنهاتفلحلم

معالحواريؤديأنأملعلىللعملجديدةأساليبعنيبحثونبدأواقد

فييفكرونوهم.أمامهمالتبشيريالعملطريقتمهيدالىالمسلمين

والذيجاذبيةأكثربطريقةالمسيحيينغيرعلىالمقدسالكتابعرض

عرضلأناحتمالوهناكذلك،تحقيقعلىقادرينمبشرينالىيحتاج

كتابايقرأونكأنهميقرأونهفعندماجذابايكنلمالمسلمينعلىالانجيل

تاريخية.قصةأوعاديا

فييعملونكانواالذينالمبشرينآراءبعضذكرعلىالآنونأتي

منأصدقائهمبعضوآراء\(رقمالملحق)انظرالعربيالخليجمنطقة

المنطقة.هذهفيالعربيةالارساليةمستقبلحولالأهالي

))ان:الابنسكدر()لويسالقسذكرلقد

العداءالقديمالتبشيريالعملموقف

؟،الأخيرةالسنواتفيتدهورقدسلاملالي
aعضحه

قيءوتطوبرهاالاسبابدراسةفيوسنستمر

!!)92(،العالمفيالحديثةالمتغيراتضوءعلى
قال:عندمابعنفالأسلوبهذاانتقدوقد

المنطقةتلكالىالمبشرونذهب)القد

)يحتلوا(لأنعسكريةلغةيستخدمونوهم

(()03(.الاسلامو)يدمروا(العربيةالجزيرة

الابنسكدردويسالالسذلكعن(شماس)يعقوبعبروقد

التالية:بالطريقة
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تدريجيا،()31(.وسيتوقفيتدهورالمنطقةفيالتبشعر"ان

المبشرينعرفالذينالمواطنينأحد(معرفي)حسينالسيدذكروقد

قرب:عنالكويتفي

نا.المنطقةفىالتبشيريللعملمستقبلأيهناكبأناعتقد،الا

قدالتبشيرعصربأنأعتقدإنني..الطبيعيالامرهوعملهمانتهاء

،()33(.انتهى

عدموهيأساسيةنقطةحولجميعهاتتفقالتىالآراءمنأمثلةهذه

يجعلماهووهذا.الخليجمنطقةفيالتبشيريالعملأمامأملأيوجود

عكسوهوالتبشيريالعملبمستقبلمتفانلينغيرواصدقاءهمالمبشرين

قال:الذيايس(فان)جونأمثالمنالاواللالمبشرونيتوقعهكانما

النهاليبالنصرفقطليسمضىوقتأيمنأكلريزداديقينى))ان

،،)33(.السريعبالنصرأيضأبلالهلالعلىللصليب

قال:عندماذلكمنأبعدإلىزويمما)صموئيلذهبوقد

العربيةالجزيرةفيالربلملكوتالنهائيالنصربتحقيقالآمال"ان

،()"3(.وباهرةوأكيدةكثيرة

منالجيلينهذينبينتختلفالاراءأنلنايتضحهذاكلومن

المبشرينبعضأننرىف!نناكلهذلكمنوبالرغم.المبشرين

ماةالآنوالسؤال.المنطقةفىلمستقبلهميخططونيزالونلاالمعاصرين

العالم.منالجزءهذافيالمقبلةلهسؤولياتهمالمبشرينتصورهو

هذايكونأنويجبجدأمهموالمسيحيمنالمسلمينبينالحواران-أ

مستقباؤ.المسلمينمعالتعاملفىالسائدالاسلوبهوالحوار

اللغةلهذهالأوليةفالمعرفةجيدأالعربيةاللغةاتقانالضروريمن-ب

.التبشيريللعملكافيةغير
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منبواسطتهنتمكنالذيالأساسالأسلوبهيالصداقاتتكونأن-ب

آرائهمعرضمنالمبشرينيمكنمماالناستعصبعلىالتغلب

بسهولة.

الطريقهوالصعوباتكانتمهماوالعملالبقاءعلىالتصميمان-د

حيآ.التبشيريالعمللابقاءالاكيد

لتطويرضروريالأمالوطنفيالتبشيرقيادةمنالموجهالنقدانهـ-

.()35العمل

لشعوبهاالطبيةالخدماتتقدمالمحليةالحكوماتبأنيعتقدونكما-و

القرىإلىخدماتهمينقلواأنالمبشرينعلىف!نولهذافقط،المدنفي

الصحراء.فيالرحلالبدووبين

العمللمستقبلكبرىأهميةذاتالمبشريننظرفىالأمورهذه

فاتت.قدالأهدافهذهلتحقيقالفرصةأنيبدوولكن.التبشيري

التبشيريالعملمستقبلحولالمؤلفقناعاتتعكسالتاليةوالآراء

ككل:

اذاالعربيةالدولفىالاحتضارطريقفيالتبشيريالعملإنأ-

الحوارفكرةنجاححالوفيالتقليديةأساليبهاستخدامفياستمر

العقباتسيضعشكولاهذاف!نالجماعتينبينالمتبادلوالتعاون

لاستخدامهيخططونكانواولوحتىالتبشيريالعملطريقفى

ذلك.الىأشرناأنسبقوقد،التبشيريللعملجديدةوسيلة

صتنكلاتهبسببليسضعيفاسيكونالتبشيريالعملأنمنتكلا-ب

الماديةبتأثيرضعيفنفسهالدينيالشعورلأنولكنفقط،الداخلية

أكانتسواءالدينيةالحركاتأنوالواقع.الحديثةوالحضارة
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الدينوتفهمالتعصبمنتتحررأنالىبحاجةمسيحيةأماسلامية

طقوسأوليسواقتصاديةاجتماعيةابعادذاتكاملةثورةأنهعلى

.تؤدى

والأساليبالأفكارعلىتسيرتزاللاالدينيةالحركاتمعظمان

عقليةخلقعلىجمعياتهمتعملأنويجبيجريالزمنإن-التقليدية

المعاصرةللحياةوالمعقدالسريعالتطورمعالتلاؤمعلىقأدرةدينية

المجتمعقضاياعلىبالتركيزالعمليةالحياةفيالأفكارتلكتوظفوأن

والجوهرية.الأساسية
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!
العربيةايأمريكيةالإرساليةخطة

رائدتبشنيريبنشاطالقيامعلىعزمناقد-أدناهالموقعين-نحن

المسلمينأجلمنخاصوبشكلالعربيةباللغةالناطقةالبلادفي

التالية:بالحقالقالبدايةمنذمقرينوالعبيد

العصرفيتشجيعهوضرورةالتبشيريالعمللهذاالبالغةالحاجة-1

الحالى.

الارسالياتمجلساشرافتحتالتبشيريالعملهذامثلوجودعدم-2

الحالي.الوقتفىالأجنبية

الذكر.آنفةالمجألاتفىالآنحتىيذكرمجهودأيقيامعدم-3

هذابمثلالشروععلىالراهنةبأوضاعهالحاليمجلسناقدرةعدم-4

العمل.

المجلس،مننتقدمف!نناالمرجوةالأهدافولتحقيقعليهوبناء

التالية:بالمقترحات،عامةالكنيسةإلىوبتأييده

ممكن.وقتبأسرعالعملبهذاالشروع-1

ميدانأيأوالنيلاعاليأوالعربيةالجزيرةالعملميدانيكونأن-2

علىأفضليةئبين.والذيالمقدمةفيالمذكورللوصفخاضعآخر

الميادين.منغيره

التالية:المصبادرمنالمذكورةالإرساليةتمويلويكون-3
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و!ئتيخمسمئةبينتتراوحبمبالغالسنويةالاشتراكات-أ

يجريهيئةالمبالغهذهبمثلالمساهمونوشمكلدولارة

.المرغوببالشكلتنظيمها

والمنظماتوالكناسىالأفراد،هؤلاءأمثالمنالمولفةالهيئات-ب

أمورتمويلفيتسهمأوالأفرادالمبشرينبدعمتتعهدالتى

الارسالية.تحتاجهاأنيمكنمحددة

مدىعلىالماليةالالتزاماتوتدفعالهيحاتهذهتشكيليجري-4

.اعوامخمسة

عليالاشرافمجلسنايتولىالأولىالخمسةالأعوامانتهاءبعد-5

.الأخرىللارساليةبالنسبةالحالهوكماالارسالية

تشكيليعادالماليةالنفقاتتحملعنالمجلسعجزحالوفي

المالية.الالتزاماتوتحديدالهيئات

والذيالمجلسلاشرافعامبشكلاثيرساليةتخضعذلكأثناءوفي-6

خلاله.منالارساليةتمويليجري

V-عامبشكلالتعهدهذاعلىالمجلسموافقةأدناهالموقعونويلتمس

.التبرعاتطلببموضوعيتعلقفيماوبخاصة

الموقعون

لانسنح!ب.ب

كانتينجيمس

فيليبس.ت.ب

-نريمر!ا:م

المصدر

55.-354.Zwemer..S Arabia: The Cradle of Islam. N.Y..0091 PP
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أولى:ماد!ة

ثانية:مادة

ثالثة:ماد!ة

رابعة:مادة

خامسة:مادة

سادسة:مادة

سابعة:مأدة

ثامنة:مادة

تاسعة:ما&ة

!

العربيةالإرساليةدستور

العريية.الارساليهالمنظمةهذهاسمسيكون

فيالتبشيريبالعملالقيامالمنظمةهذههدفسيكون

بالعربية.الناطقةالبلادأوالعربيةالجزيرة

الأعضاء-أغضاءسبعةمنالمنظمةهذهتتكون

موسسلأنسنحب.جونالدكتوروالابالأساسيون

يلي.فيماالمبنيةللشروطيخضعونوهم-الإرسالية

الاثنينفىالسنوياجتماعهاالعربيةالارساليةتعقد

اختيارالاجتماعفىويتم)مارس(اذارشهرمنالثاني

.العاملذلكالموظفين

.الصندوقوأمينوالسكرتيرالرئسىهموالموظفون

المساهمينرغباتالامكانقدرالمجلسأعضاءويأخذ

الاعتبار.بعين

فييرىالتيالأجهزةتعيينبصلاحيةالمجلسيتمتع

لأهدافتحقيقأ،خارجهأوالوطنسواءتعيينها،

لية.الارسا

أعمالوعنعملياتهعنسنويأتقريرأالمجلسيقذم

الىالصندوقأمينيقدمهمفصلتقريرمعالمبشرين

المساهمين.جميع

أعضانه،اتفاقحسبأشهرثلائةكلالمجلسيجتمع
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يعتبرأعضاءأربعةحضورف!ناجتماعهحالوفي

منبدعوةخأصةاجتماعاتعقدويمكننصابأ

الأعضاء.منائنينبطلبأوموطفيه

مناجتماعأيفيتغييرهأوالدستورهذاتعديليمكن:عاشرةمادة

الأعضاءمجموعغالبيةبتصويتالعامةالاجتماعات

عادياجتماعفيكتابةالتغييراقتراحيتمانبشرط

سابق.

داخليةقوانين

يهذاتناطالتيالعاديةالواجهاتهيالرئيسواجباتتكونللا:

يسحبهاالتيالشيكاتجميععلىللتصديقيوقعكماالمنصب

.الصندوقأمين

العاديةالواجباتهيالصندوقوأمينالسكرتيرواجباتتكونثانيا:

الموظفينتعيينبحقويتمتع.المنصبينبهذينتناطالتي

المجلس.يحددهمالذينالكتابيةللأعمالاللازمين

يلي:كماالمجلساجتماعاتفيالعملجدوليكون:ثالثأ

الصلائة.-أ

الأسماء.مواءة-2

عليها.والتصديقالاجتماعوقائعقراءة-3

.الصندوقأمينتقوير-،

السكرتير.يمدمهاالتيوالأعمالالاتصالات-5

.اللجانتقارير-6

متفزقة.أعمال-7

.بالصلاةالاجتماعفض-8
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الأسبوعمنالاثنينأيامفىالسنويةربعالاجتماعاتتعقدرابعا:

الأولوكانون)سبتمبر(وايلول)يوني!حزيرانمنالثاني

(.)مارسوآذار)ديسمبر(

:المصدر

Arabian Mission Minutes of Meetings, Vol. I

0918,.sheetattached) theological Seminary, New Brunswick, New Jersey, .U .S)A
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البحرين:

الكويت:

عمان:

!

المنطقةجماالحاليةالإرسالياتمؤسسات

الأمريكيةالارساليةمستشفى

الأمريكيةالإرساليةمدرسة

البحرينفيالعائلةمكتبة

البحرينفيالوطنيةالانجيليةالكنيسة

الكويتفيالعائلةمكتبة

الكويتفيالوطنيةالإنجليزيةالكنيسة

عمانفيالبروتستانتيةالكنيسة

عمانفىالعائلةمكتبة

للبناتالأمريكيةالإرساليةمدرسة

فىالمذكورةالمؤسساتفييعملونالذينالموظفونيلتقيأنيمكن

مهامأيةالزمالاتلهذهوليس".المحليةالعربيةالإرساليةا)زمالات

الروحية.اللقاءاتتهيئةهيالرئيسةومهمتهاادارية

.7691و7491للهاحثالميدانيالعملتقريرالهصدر:
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!
الإرساليةتمويل

الارساليةعملمنالأولالقرننصففيالإصلاحكنيسةكانت

يتلقىالمبشروكانالارسالية.أنشطةلتمويلالتامةالمسؤوليةتتحمل

العمل.ميدانإلىالانطلاققبلنفسهلاعداددولارثلاثصئةقدرهامنحة

نفقاتوكانتدولاربثمانمئةالواحدةالسنةفىالمبشرمرتمبحددوقد

نفقات،التبشيريالعملمصروفات،مرتباتيلي:كماتتوزعالإرسالية

الخمسةنفقاتأنتقاريرهافيالارساليةذكرتوقد.والسكنالسفر

المبلغهذاولكندولار.00025(0)0تتجاوزلمالأولىعامأوالعشرين

دخلالىاضافةبالطبعوهذا.التاليةالسنواتفىبسرعةارتفع

الطبية.الخدماتأجورمنوبخاصةالعملميدانمنالارسالية

تبينالثانيالعقدفيالماليةالارساليةأحوالعنالمتوفرةوالمعلومات

.أخرىبعدسنةالارساليةنفقاتزيادة

المصروفاتالعملسنوات

دولازا2091276101

دولار3091006021

دولار03031"4091

دولازا5014660628571

دولازا6091410981091

دولازا7091410257071

دولازا115091"809107

9091YI, ArA, Iiدولازا

دولاز"؟(0191640282003

ArabianMission:المصدر: Miniters of Meeting

.The theological Seminary, New Brunswick, New Jersey, .U.S,.A Vol
,1247..June,27,09185.P also Vol.,2,79186.P a،d Vol,2 p
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ااتالنقا

بالعقودالارساليةدخل

الامط(فيهاأخرى!!

الاللالعتد

0981-9981

الثانيالعقد

0091-9099

عقدنصف

0191-4191

الثالثللعقد

011013192

671257"98

205192092

516801 A1,i

6502011 YA

%t-1,1-A

64،799"15060761952120198193،لا

01599؟0649367110171لا016218091715

لمجموعا

9MAN 1J

0!17Y1 SO

800756،69؟

718"603271

72،244026301؟494361،343176،7990595120008102631للعامالمجمو!

يدءمنفقطالصدونصفعقودثلاثةبعدالارساليةدخلالارقامهذهتههنهلاحظة:

نشاطها.

theHistory.".لمصدر:ا of the Arabian Mission,,2691 .N Y.كا+هلأMason and

بالعقودالارساليةأعماللتوسعهقارنهاحصائيات

رنهسةمحطات

فرعيةمحطات

معينون،لرجاامهشرلن

معينينغير،لرجا،مهشرون

مساعدونمثشرون

فتزؤجاتغمرمهشرات،

محليونمساعدون

محلياتمساعدات

4918

318--

5491

ب

18

1491

33

I%

15
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كنانس.

فبلغون

لونمقثو

بنين،داخليةمدارس

الطلاب

الاحدمدارس

الطلاب

نهاربةمدارس

الطلاب

ومستوصفاتمستشفيات

المعالجونالمرضى

.ذهها(يعادله)ماالهحليةالتبرعات
-

.غيرمنظمة

3391عامفيالمأخوذةالأرقام..

f.251.theالمصدر: Arabian Mission, .N,.Y,2691 P

931--

-

-
7502

-

v%

09

0M

90237

227

32

88

rig

495لأ3

..لأ006

History o!،+لأ،Mason and
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!
الميدانيعملهفيالمؤئفقابلهمممنوغيرهمالمبشرون

7691وسبتمبر791داديسمبر-نوفمبر

7491ديسمبر-نوفمبر-الخليجمنطقةفيالميدانيالعملأثناءأولأ:

7791بوليو-ويونيو

7791-9391-الكويتأطباءكبارمنسكدرر.الدكتور10

النشيطاتالارساليةممرضاتاحدىسكدررالسيدة20

7391الكويتفي - 1wot.

فيالإنجليزيةالخدماتعنالمسؤولالقسالابنسكدرلويسالقس30

الكويتفيالانجليكانيةالكنيسة

فيالعرييةالخدماتعنالمسؤولالقسالنورعبديوسفالقس40

الكويت.فىالانجليكانيةالكنيسة

الكويتإرساليةفيقديمكتببائعشماسيعقوبالسيد50

الكنيسةاتباعمنحديثأمتنصثرمواطنشماسساميالسيد60

الكويت.فىالانجليكانية

ومنالكويتفيانمقربينالكنيسةأصدقاءمنخليفةحيدرالسيد70

.هناكالارساليةمستشفىفيالقدامىالفنيين

عملوالذيالكويتفىقديممسيحيممرضبنيامينالسيد80

طويلةلفترةالارساليةمع

الكويتفيالارساليةأصدقاءمنمعرفيحسينالسيد90

وزوجةالبحرينفيالعرييةالإرساليةمديرةنايكركروزالس!دة010

الكويتفيعملالذينايكركب.الدكتور

6491سنةفيهاومات
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حيدرخيريةالسيدة110

حيدريوسفالسيد120

هيمإبرا!أحمدلسيدا310

الخاطرمباركالسيد140

عاماAYعمرهاالبحرينفىمتنصترة

مستشفىمديروهوخيريةالسيدةابن

البحرينفىالإرسالية

مدرسةفيالأهاليمنتلميذأولا

وهو5091،البحرينفىالإرسالية

عاما.83وعمرهالآنحتىحيآلايزال

عنقصيرأبحثأكتبواممنالمسلمينأحد

البحرين.فىالعربيةالإرسالية

91ينايرالمتحدةالمملكةفيمثابلتهمتمتالذين vo

الخليجمنطقةفىعدةسنواتعملمبشريونجهارىالقس10

فيكنيديالدكتورإرساليةأعضاءوأحد

أصلآيتبعونأعضاؤهاوكان((."أبوظبى

فيعنهاوانفصلواالعربيةللارسالية

.الخمسيناتنهاية

7691سبتمبر،المتحدةالولاياتفيالميدانيالعملأثناءثانيأ:

.المتحدةالولاياتفىالاصلاحكنيسةأعضاءمنعددآالمؤلفقابل

يزالونلاوكانواالعربيةالجزيرةفيمبشرينعملوامنبينهممنوكان

فىواعضاءالكنيسةفيأعضاءكانواوآخرين،الكنيسةخدمةفييعملون

أسماؤهميليوفيما.برونزويكنيوفىاللاهوتلمعهدالأكاديميةالهيئة

وأعمالهم:

مهم-أوجديدشيءآرانهمفىيكنلمولكنالفاس،منآخرعددأالمؤلفقابلوقد،
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لويدنزادوينالقس10

ماكنيلايفلينالسيدة30

جونيالدكتورالقس30

John .E Buleyn

بلب.ريتشاردالسيد40

Richard .J Bell

الابنسكدرلوسىالقس

وراءلماالآسيويالكهنوتيالقسمسكرتير

لكناس!الوطنيالمجمعM(D.O..)البحار

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالمسيح

البصرةفيالعربيةالارساليةفيمبشرسابقا:

الكتابصوتراديوومديروالعمارةوالبحرين

-5891منلبنان،بيروتفيالمقدس

كانالذيماكثيلدونالدر.الابالمبشرزوجة

.الخمسيناتفىالكويتفييعمل

بوتاين

وكانأمريكا،فىالاصلاحكنيسةسكرتير

الاداريةالأعمالعلىكاملأاشرافايشرف

منذالاصلاحكنيسةفيالعربيةللارسالية

الخفسينات.أواخر

لاوربالأ.705.".22سكرتير

الأوسطالشرق

ومجلسالعالميةالكنيسةخدماتتابع

ومركزهاللاجئينلإغاثةالعالميالكنائس

وجنيفوبيروتالأردن

الكنيسةفيالانجليزيةاللغةمسؤول

كنيسةعينتهالكويتفىالوطنيةالانجليكانية

عامفيالعربيةللجزيرةمبشرآالاصلاح

الدكتوراهعلىأخيراحصلباحثوهو6691

كندا.فيماكيلجامعةمن
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نيوجيرسىفياللاهوتمعهد.برونزويكنيوفيالمقابلات

691سبنمبر Y

الاكاديمية:الهيئة

انجلهارتدايالدكتور20ونذرزدافيدالدكتور؟.

كوبزأ.هيوالدكتور40فريربولالدكتور30

اليسايرلالدكتور60وسثكتاشرلزالدكتور50

دوجرزفيرجيلالدكتور80توماسنورمانالدكتور70

هيلالتوومسزمستر.ا.انجلهارترايالسيدة90

هوفمانجانالسيدة120هاجيمونهواردالسيدة110

.الاجتماعحضروامنبينكاناوزوجتهالابنسكدرلوشىالقس390
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REF::وله)32/1/2/8115

INDIA OFFICE LIBRARY AND RECORDS
1891,27,،Bahrein, Ap

-:DearMr. Mon Gavin

Continuing our conversation, on the same subject, I want to report to you my arrival

from Abu Dhabi, where I have recently been the guest of sheikh Hamdan of that

place. I spent nearly a month in that town, not only treating Sheikh Hamdan himself

for a obronic ailment, but also the town people, in considerable numbers. The Sheikh

himself was not markedly benefited but he was exceedingly grateful for the attention

shown, and for the work among the people of the place. A considerable number of

.operationswere performed besides the medical work

Atthe.3"-أ request of sheikh Rashid of Urn el Gowein I spent some ten days there

manly for the purpose of performing a slight operation upon the Sheikh himself. This

wasع!ا41 a simple matter, and quite successful. During the ten days of the stay, the

people were treated both medically and Surgically as opportunity offered, and they

seemed to appreciate the service- very much, indeed. as a part of this trip, I also spent

two days in Ras el Kheima. This was at the personal solicitation of Sheikh Sultan the

ticح strokم!اsly paralyzed, from an!ثم!popayounger son of Sheikh Salim, who is hope

-datingsome three months back. The service rendered was little more than examina

tion and diagnosis, but I was able also to repair the Hare lip of the younger son

Sheikh Sultan، a service which be appeared to greatly appreciate. The brevity of the

stay made any considerable work among the people quite impossible. a few where

.seenhowever, and the utmost cordiality manifosted everywhere

The trip was terminated by a stay of a week to ten days in Dubai, at the invitation of

-SheikhSaeed bin Maqtoom. The people were exceedingly cordial, and it was possi

ble to give the Sheikh the Medical advice he desired, and also to do a certain amount

-+!among the people. Much more might have been done, if the available stock of

.icineshad been adequate

1 Medical services was everywhere extreme, and each services greatlyهآThe need

appreciated. I was even asked by the some of the leading men of Sharjah, whether a

petition to the proper parties might secure the permanent establishment of Medical

.workin that district

As to the Political situation it is obvious that by all odds was strongest Sheikh in all

that region is Hamdan of Abu Dhabi. This is universally recognized by the Arabs

-themselves,and it is to be added, that not only he is the strongest in point of inherit

-edpower, but in his own personal qualities as a ruler, he is quite in a class by him

,self.He is sincerely and strongly loyal to the British Government, to the degree

,indeed,that probably the strongest motive that could be brought to bear upon him

would be the possibility of some special recognition or decoration from that

Government. Sheikh Rashid of Um el Gowein is a much less admirable type, though
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still a good Sheikh as Arab Rulers do. He is a man of large wealth, and his principal

interest appears to consist in preserving and increasing it. It is perhaps safe to say that

the most effective motive in influencing him would lie in that direction. Sheikh

Saeed of Dubai, is a very affable, and !! emocratic mannered man, rickoned among

the Arabs and correctly so, as a weak ruler having very little comprehension of the

-worldoutside and fearful of any increase of british power or influence in his territo

He is without doubt the weakest of the sheikhs that we met on the trip; and at the.+

same time the least intelligent, and most prejudiced against all progress. the young

Sheikh Mohammed of Ras Kheima, who is assuring the duties that Salim, his father

can no longer perform, promises exceedingly well. He is unusually intelligent, and

.apparentlygenuinely interested in the progress of the people under him

Onه!7- the surface nothing is met with but the most cordial loyalty to the British

ernment. But is is not difficult to see that underneath, that loyalty is considerably

tempered. In the first place the increase of British power is feared because it is fell

that their ascendency means the disappearance of slavery. This feeling however is

.prettylargely confined to the small upper class that are rich enough to own slaves

-Theordinary Arab would be little disturbed by its disappearance, except as interest

ed leaders might stir things up. There is also a wide- spread fear that the advent of the

English would be the result in women's freedom from the domination of men to a

very dangerous degree. I was not able to satisfactorily investigate the origin of this

.ngاأ!surprisinge

On the other hand the people from the poorest to the richest have come to realize very

keenly their economic dependence on the British power, and when the shortage of

y cuaredا!حمةtonnage made it necessary to eat Karachi rice, the Ge + an Kaiser was w

by all classes. There is perhaps no selection that praise the visits of the steamers more

6ed to do, and which realizes more adequately its dependenceكث!اكةnothan Oman h

the Bombay markets both in. selling pearls and in buying rice. It is not too much to

nterest make no Oriental loyal, Oman is throughly loyal, andامح!!اsay that as far as

that the feeling about the slaves to a very small thing in comparison to this very

.through-going conviction of British power, and their own dependence upon it

British prestige however suffers greatly because of the government's representative

in these parts, and it is due to him in no small degree that the respect and admiration

which ought to be the completion of their loyalty. are quite lacking. Whether true or

not, he has succeeded in creating the impression that he is able to bring about almost

.anythinghe wishes, even the bombardment of an Arab town being no exception

Immunity from such a catastrophe is purchasable commodity, as indeed are all other

ental services, from the return of runaway slaves up. This is doubtless!ل+Gove!

something of an exaggeration of the facts, but it is no exaggeration of the Arab's

34mindءول- on the matter. and it is to be noted that as the Arab notes, that the main

on is now enormously wealthy. the fear in which he is held is almost Ludicrous. Aنأ

sheikh does not so much as dare to invite in a foreign Doctor without consulting him

first, and on arrival they make haste to recommend an immediate visit to the Khan
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Bahader. He has his agents scattered all over the district. There are said to be some

sixteen of them all privately employed. I had not been in the Dubai majlis of Saeed

-twohours before one of them came in to inquire my purposes and to rec9،!+مأbin

ommend a visit to his employee. the Sheikh had spoken to me about it, even before

that. Sheikh Hamdan is apparently the only Sheikh in that district who has preserve

more or less independence, and there is no great friendship most between him and

.theBritish agent

May I close by mentioning that Major Trevor before he was invalided home

promised Sheikh Saeed of Dubai a copy of that the Reuter's telegrams translated into

y (Atleast so says Sheikh Saeed) and he has beenك!ا(Arabic should be sent him regu

much disappointed not to receive them. If the presumption may be performed I

should like to suggest that such a service would be considered a great favor by the

.Sheikhsof both Abu Dhabi and Dubai

.Trusting that the above will cover the ground that you indicated" Iam

Yours.لاا! most sinc

Harrison!*.
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/به!

كز"!!هلاTART+!38-،.عتيم

.،ل!في!!لا+ي!ا*+!*

لن!لمنجلنرءابرك!ارلترء!لمادا"م!ه!ص-!5!هي+،5!*!-!،ول

8حم""ء oftrio*+!*-*"،+ركىط؟كلي5رنااماخمةلىمم!احامطأ

ثجمعلبىنجز؟درجمالجممصالمطط-،5"!رصي"7د!ده!كم!4هـ--*55*صه!5

1n..،ول 'ftl en+ ittnn of teeصثضاصزل!"لصجاحارخينثر!عافا+3،3ء:،ول

ركقءبهرباللأهمكلبزصاب!عإليص%،515-،8+ء!*3*ه،!،ه+ه".8*مهحي!+

وجمصبرذصخ!همهالحاهن!نئبرنج-!لمه-*5،6!،.،ه!.5دof-5هممه8!*؟!

ءادلملىصامحلحصهالص!باابخ+ك!8"؟ولارر*+ه"؟+508!808،لا.!5

رضفطصغافصءالهنكلبزءبهتا-+!م!ا5":!أ08ع!+57،،!ه+5،80*ه

لمم!إفلىبزببببعار؟اماجمزبثن!"!ي+!5+هة-5ء*فى-*+د+!*8!هثط!،8

went**".ة8،0مأ-!ه88ت.808، ofارساليثارواكايمصصئنجث!ممضنه

*88*ء*هلهيفى""-5"-5 9+++*8be*هـاصاحمابرنننانئحللنرثربا

ورهاثلنالصبرفىفى+ء.تجغكلا*!ول،5+!حه*،8،"ه

!80-+،!!8 ، " sit+ءe8ل!صضبعا!وسهصاهخ!أ.اء*هة0:0،بر

5،!+.56،.8+-م!وا*8ههول!حمول،8 -withاقصءلافىل!بالصولسامبعنضط

واءنيح!ل!كاف!صث.*"*+ا،3،006*!ه4!+علأه!و،68ة8-،

نجع!يمصضواإكبر!يربربم+53*ء-ء؟،دث*54**8*ه!+.WOثلأ-!،

toad!*3-ول"8ء-8**.!هfor+اكطإ؟ب!%الصورال!ثإلضوطبر!ء،-،ث

بتاخبم!ت،فاصصنجظغنكلبف"ء،ة5*؟80"..88،*..؟*++فى.800+!كم5*8

05ط-" of the08.1ه!!:فىهIllفىكلبءبثإ!ل!هعابصجرلى.،*"84.*ه

و!كاكلمثرالتههسانجشيالبمنن!."+54-"*-،84-"+8"ولم!8"*ه-ء*حج!هة

اضلأ،بمولرضواصلالمرصبرغعطلأئاءشه؟،+ه+8فى+اءم5-5،-ا***-85"؟*مي

رءصألمايفلعزابحفماصركهث،5،-ت!+-3!،34،،*93*ثههءه-856.+ه

لثلرض!ئنأصل!شعف؟ه-*!5+.303*-.،*4+008"ح!"ه*+!*80

نجغ-لبضلض!الصاا-8"6-:."4-++إ--!-فى!د"-8،03.،00-

5؟91"اضرفىبربرلمابرنجهكيير:..-؟+ث+08"3ء!-*ه*"؟مماء-8+"ولول"ء-5

حيع!+بم!---لأ،3-*.ء-+*،مه8،33!هما
صجمرسه

!ء.fat)6*.-+(5رهه.ءول،!

!--*..--؟6؟+.د،1)مك"-ء!حما

لمجرحميمء-005.
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ة!*قةض!،ل!لأ!!؟*ل!!ه8

"8 OFFICE LIBRARY " TM8!ول
58!هلأ!8!!".

**!OFFICE"8 OM CE LIBRARY*"!dna

"P:8:ممه11!1)ا!.يرإلم2كا

صبئ

"فلأ،جمافى

.ت

رملى،مم/

لمربرع!

ص!دبهؤ،ندحضضلدعوائيعيه،مىق!لمىصضالىجم!الذلبا
.لم،ن!ق!ابزضأبئلىبمعبدلهارفاىيمب!لوئاعبدلبدبق

النعؤدالرر!ل!ككئتعهالو!الواكاباشمهد،لمبا!اباثعالىلص

و!و؟ديإلو-!اؤلموسريهيا!صوروحأالعمبفللىمئلضلم

مبالئلرعياصضلملماقضسمربقمئرو"رممن!لالممولهضلمرضدحع

!رمو!!وطيمصض!مأوعالمئ!انجادبزصبمئهأعكبلغصح،!صا

مح!فىعزالهبملم*ءج!نجا"لمجدحبدلودمأمبنجأعليلملمجداكماليجمفا

ض!!فعهنجرمم!!هلعبنلمددعب!لمبئص!رفيس!ا(بردص

2ءنغنحمحلمس!زوفبنهـي!!كلىجميرهـلمرقئلتلفب!لمابماصبصو

!ا."كؤصلعبدافئىوافيفزمصضابقلمحغعبرابتخالىو

ه،بم،لصأفدصالنيزضسلعبرمح!لا"ص!ث!و"فيئنيىصعبؤث

دجمخصضضلنجأهبميمم!لمف!فيجاللأمدحممؤى،لفدءطغصي

!نعدوذافأئىضاالوط!لمكاوصفوفنهءصا.كافبهقضص

2يا:!ضلاهنمصهنىلوكل2لفنهضزممهلملىبلنحط!شفبرسيالر
د!ذالفصه
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نجءإ"روعلمعلمو!"سكاءلم!حه،5

11 tv

نجمبمساحؤبنا!يابئح!ياه

وعاقسظصل!!صأ

3!،وفدايرلإيظكص!تىص!!رلبلاتجعإلكماا

انديصءصتضنىلجطرحإترل9افيناعمل!يخضبهرءبضحونا

لمرومم!اري!فيفاهمزبسجم!برفبمتحبلنتر!ز؟!كت

!صلىم!ثأصطاإعر!لسا!ظصا!وصلكللر!كائر

ص!ستئنمؤلايارصاكتل!لجلىظأمب!وفلمجبها

ارنجيه!!صتكللايئماللشاطاي!يهمارالجطرح

!ئونأإمجإصرلاعرصلثرا!رصبكللرول!لىا

،إفل!زربم!لزم!ناماردصبكللاااصرر

صفك

"*ح

88TO2*8!ه*8!0!هـ5ي!م!-!ا*-!م IA (vacs

.!ول*8!!!ي!"!!!
0mcc"هم 4IMOT8!ه!هI.،*8ة!..

!amen RIC*!".وء:

ف،نلر3لالنلالبهج!لجناعواك!اضامظ

ا!إكعرالاسص!يرإ.ءا-ؤحفعض-اررتر-!ف!صبر،!ابخمانيزفتنا

تنهر3ىصجاسضت!كأ!اماتخاإ!ناصخائؤر-؟بشضنء:متا

!قجاراشلاقضفلا2قإنضلشايمدصفيا\ث0!!.لنصلبلا!!!ياا!لعلىاا

لالاهـ!لنبزالدهـلزالج!*!!-شراصاةا!ر!ظيهـركئا،؟خ!-صرصأ-صا

31؟لاص!إلشذ!33هان%فىلب!لنمب!!دص"صأإضاثاجماحماشضى

صالا؟ا.آى؟-"بخ001ت

سلطا!صقلى!
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